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Καί ήσπάσθη τάς χεΐοάς της κλαίων πι
αρώ:.

Ό  Γεράρδος σύννους
•πολύ. , 5>ι

Ή γάπα τόν Ροβέρτον άπο καροιας^και 
•προέβλεπε τήν άπελπισιχν, ήν θά έπροξένει
α ύ τώ .' _ ,

  ρ 5βερτε, εΐπεν αύτώ χαμηλοφωνως,
^πρέπει νά σοί ομιλήσω.

 Άυ.έσως, ειπεν ό νεανίας κάπως εκ-
-πλαγείς. , , , <

Ό  Γεοάρδος έφερεν αύτόν είς το γραφειον
του· ε"σ-/εν ομως το θάρρος νά στραφη ^πρός 
τήν αδελφήν του καί νά ειπη αύτή μειδιων : 

_  Σοϋ τον περνώ δι’ ολίγα; στιγμάς. 
Μ ετ’ ολίγον θά σοί τόν επαναφέρω.

Φεϋ ! θά έπανήρχετο άρα γε ό Ροβ:ρτος 
μ.εθ’ δσα θά έμάνθανε ;

"Οτε b ιατρός ένεκλείσθη είς το γραφειον 
του μετά τοϋ Ροβέρτου είπεν αύτω :

— ’Αγαπητέ φίλε, άν ό πατήρ σου οέν 
άπέθνησκε, θά σέ καθίστα αύτός έκεΐνος ένή- 
μερον λεπτής ύποθέσεως, ήν άγνοεϊς έ'τι.

— Περί τίνος πρόκειται;
_  Θά τό μάθης. Συγχώρησαν με, αν 

τ,α at σ υ γ κ ε κ ι ν η μ ί  ν ο ;  ... Ουόεποτε είχα α- 
φορμάς νά ήμαι συγκεκιντ,μένος τόσον, οιότι 
ούοέποτε έφοβήθην δ ι’ εκείνους, του; ο,.οί-
ους άγαπώ ...

— Ά λλά  μέ τρομάζεις, φίλε μου.,.σπεϋσε
•νά μοί εϊπης...

— Είναι 
θά σοί άφηγηθώ, _ 
σόν με μέχρι τέλους χωρίς νά με οιακόψης.

Ό  Ροβέρτος άνήσυχος ητενιζε τον ιατρόν. 
Έξεπλήσσετο διά τού; δισταγμούς καί τήν 
σοβαρότητα, τής φωνής του.

— Δέν έ’μαθες ποτέ τ ί περι τού πατρος 
τής Σοφίας ; ήρώτησεν b Γεράροο;.

  Πρός τί ; ... Εννοώ τούς δισταγμούς
σου καί δέν θέλω νά προβή; είς άνωφελεϊς 
εκμυστηρεύσεις ... Αλλ ουτε σύ γνωρί,ει; 
τόν πατέρα σου, ώς καί ή Σοφία. Τί με εν
διαφέρει τούτο ; Βλέπω έκ τοϋ σεοασμού 
καί τής άπεριορίστου άγάπης σας δτι ή μή
τηρ σα.ς είναι έντιμος καί ευγενής γυνή. 
Δέν ζητώ νά μάθω τό παρελθόν της...

 Έν τούτοις πρέπει νά τό μάθης.
— Ά λλά  πρός τ ί σοί έπαναλαμβανω ;
  Πρέπει. Ό  πατήρ τής Σοφίας ζη.
— Λοιπόν ; , , ,
— Έ χει μάλιστα ιερά δικαιώματα έπί

τής θυγατρός του...
— Τήν άνεγνώρισε ;
_  ΙΙλειότερον τούτου. Ή  μήτηρ μου

; είναι νυΐΑοευαένη. Ή  Σοφία είναι νόμιμον
\ , ‘ ‘ ‘ τεκνον...

  Λοιπόν, τόσω τό καλλίτερον. ^Μαν-
I τεύω τί συνέβη. Ή  μήτηρ σου ύπήρξε δυσ- 
I τυ/ής έν τώ γάμω ... καί έδέησε νά χωρισθη 
1 τού συζύγου της ... διά νά ζη μόνη. *λευ- 

θέρα. Ό  πατήρ μου. οστις πρό είκοσιν^τών 
καί πλέον έγνώριζε τήν μητέρα σου εςεθει- 
αζεν αύτήν... Ό  σύζυγός της θά ήτο ϊσως 
διεφθαρμένος ... Είναι άληθές οτι ή είοησις 
δέν είναι ευχάριστος, ά λ λ ’ ώς βλέπεις δέν 
μέ μ έ λ λ ε ι . . .  Ά γαπώ  τήν Σοφίαν καί δέν 
θέλω, δέν δύναμαι νά τη έ—ιρρίψω λάθος, 
δπερ δέν διέπραξεν, δπερ ΐσω;^ αγνοεί ... 
Εμπρός, άν ήναι άληθές δ,τι έμάντευσα, 
λέγε το τα -/έως καί ας μή δμιλώμεν πλέον... 

  Δέν πρόκειται περί τούτου.

τί σπουοαιοτε-

— Πολύ σπουδαιότερο
— Μήπως ό πατήρ είναι ητιμασμένος ,... 

Ά λλά  καί τούτο δέν είναι λόγος ̂  νά μή 
νυμφευθώ τήν Σοφίαν. Θά λάβη τό ονομά 
μου, νέα ζωή δέ θά άρχίση δι αυτήν μέ τό
νέον τούτο ονομα.

— Πόσον είσαι καλός, φιλτατε Ροβερ.ε, 
καί πόσον δίκαιον έχει ή άδελοή μου νά σέ 
άγαπα ... Καί πόσον τό άξίζεις, άγαπητέ 
φίλε ! ... “Οχι, ό πατήρ δέν είναι ήτιμα- 
σμενος ... Δέν δύναται νά ήναι τοιοΰτος ... 
Άκουσον... ’Ιδού πώς ε'γίΐνεν ό γάμος τής
μητρός μου. _

Καί διηγήθη αύτώ λεπτομερώς παν'] οσα 
οί άναγνώσται γινώσκουσιν ήοη, πανθ δσα 
ή Μαρκελίνα τώ  είπεν ήμέρας τινάς πρό- 
τερον.

Διηγήθη δμως αύτώ τήν ιστορίαν ολην, 
-/ωρίς να εΐπη αύτώ ονόματα., ούδέ το του 
κόμητος Μοντεσκούρ, ούδε τό τού Δαγκερ 
δέ'Μοριενβάλ, ούδέ τό τοϋ άνθρώπου, δστις 
είχε νυμφευθή τήν μητέρα του, τού Βωφόρι.

"Ό Ροβέρτος ήκοοάσθη αύτού μετά προ
σοχής μέχρι τέλους, χωρίς ούδαμώς νά οια-
κόψη αύτόν. _ , _

"Οτε ό Γεράρδος έτελείωσεν, είπεν αυτω :
— Αυτά είχες νά μοί ειπης ;
— Ναί.
— Θέλεις ήδη τήν γνώμην μου ; Ή  μή

τηρ σου μένει άξια τοϋ σεβασμού καί τής 
άγάπης σου. Τοϋτο άποδεικνύεται έκ της 
άγια ; ζωή;, ήν διήγεν — ό πατήρ μου υ
πήρξε μάρτυς. Άποδεικνύεται έπίσης καί εκ 
τού τρόπου, δ ι’ ού άνέθρεψε τά τέκνα ττς . 
Ά λλά  δέν μοί ώνόμασε; ούτε τόν πάτερα 
τή ; Σοφία;, οΰτε τόν ίδικόν σου, Γεράροε. 
Διά τόν ίδικόν σου όλιγον ενοιαφερομαι, 
άλλά τ ί ;  είναι τή ; Σοφίας b πατηο ;

Ο Γεράρδος έκυψε τήν κεφαλήν.



Ή  κρίσιμος στιγμή έπλησίαζεν.
— "Εχεις τό δικαίωμα, να τόν μάθης... 

δέν έννοώ νά σοί τόν άποκρύψω...
— Λοιπόν
— Ό σύζυγος τής Μαρκελίνας Λαγκών 

... 6 πατήρ τής Σοφίας...
— Είναι ποιος ; ... Είναι λοιπόν τόσω 

δύσκολον νά τό είπης ;
— Είναι ό Πέτρος Βωφόρτ.
— Ό  φονεΰς τοϋ πατρός μου ! ’Εκείνος ! 

Αύτός ! Δίκαιε Θεέ ! !
Η άποκάλυψις αΰτη ήν τόσω τρομερά 

ώστε ό τάλας νεανίας κατάπληκτος ήτένιζε 
τον Γεράρδον μή γνωρίζων τ ί νά είπη.

Τοιαύτη όδύνη, έπερχομένη αίφνης έπί 
τής πρώτης αύτοϋ συμφοράς, καθίστα αύ- 
τον παράφρονα. Καί άληθώς έφαίνετο ε”ξαλ- 
λος, την χεΐρα έ'χων έπί τοϋ μετώπου, τούς 
δε οφθαλμούς άπλανεϊς.

Ο Γεράρδος ενλαβε τήν άλλην χεΐρά του.
— Συγχώρησαν με διά τό κακόν, τό ό

ποιον σοί έπροξένησα.
— Ά  ! είναι φοβερόν ! είναι τρομερόν 

ο.τι μοί είπες . . . ό άθλιος αύτός ! αύτός ό 
ουτιδανος είναι 6 πατήρ τής Σοφίας ! ο πα 
τήρ έκείνης, τήν όποιαν άγαπώ !

— Ροβέρτε... ενσο ψύχραιμος ... μή άφί- 
εσαι είς τήν θλίψιν σου... Ροβέρτε, φίλε μου, 
άδελφέ μου... Σύνελθε !...

— Ά  ! αισθάνομαι συντριβομένην τήν 
καροίαν μου, είπεν ό νεανίας διά διακοπτό
μενης φωνής, καί θέλω ν ’ άποθάνω !

— Ά λλά  πρέπει νά ζήσης...
— Πρόςτί ;
— Πρέπει σοί λέγω ... Πρέπει ν ’ άναλά- 

βης θάρρος καί υπομονήν.
— Σοφία ! προσφιλής καί λατρευτή Σο

φία, χανεσαι δ ι’ έμέ.
— ’Ίσως !
— Τί έννοεϊς.
— Πρό ολίγου έλεγες οτι αν ό πατήρ 

της ήτο ήτιμασμένος, δέν θά ήτο τούτο διά 
σέ λόγος νά μή νυρ,φευθής τήν Σοφίαν.

— Ναί, ά λ λ ’ ήγνόουν δτι έπρόκειτο περί 
τοϋ Βωφόρτ.

— Έ γώ δέ σοί άπήντησα : « Ό πατήρ 
τή ; Σοφίας δέν είναι ήτιμασμένος, ούδέ δύ- 
ναται νά ήναι !»

Ό Ροβέρτος παρετήρει έκπληκτος τόν 
ιατρόν. Δέν ήννόει.

— ’Ελπίζω, εΐπεν, δτι τό ’ικρίωμα θά 
έκοικήση τόν πατέρα μου...

— Τό ικρίωμα ! ταλαίπωρε... έάν έγνώ
ριζες !...

— Γνωρίζω οτι ύπάρχει εν θϋμα, ό πα
τήρ μου- είς φονεύς, ό Βωφόρτ, εύχομαι δέ 
ή δικαιοσύνη νά φανή άκαμπτος καί άμεί- 
λικτος.

— Πτωχέ μου Ροβέρτε ! . . . Καί άν ό 
Βωφόρτ ήναι άθώος... άθώος έκ τοϋ προσα- 
πτομένου αύτώ εγκλήματος ;

— ’Αθώος ; ’Έ λα δά !...
— Μήπως ή δικαιοσύνη δέν δύναται νά 

πλανηθή έξ ένδείξεων τυχαίων . . . παρεχό
μενων ίσως έκ τής δολιότητος τοϋ πραγμα
τικού ένοχου ;

Ό Ροβέρτ ος προσήλωσεν έκνέουτό βλέμ
μα έπί τού Γεράρδου.

Οί δύο νέοι έμειναν έπί πολύ σιωπηλοί.

— Διατί μοί λέγεις τούτο ; ήρώτησεν ό 
Ροβέ ρτος... Δέν είναι δυνατόν νά μοί τό λέ- 
γης διά νά μοί δώσης θάρρος . . . Δέν είναι 
δυνατόν νά μή σημαίνωσι τ ί οί λόγοι σου 
... Μ ’ άγαπας άρκετά... Ε ίσπ  σοβαρός... 
Τί γνωρίζεις ;

— Έσκέφθης έπί τής κατηγορίας τής 
άποδιδομένης τώ Βωφόρτ ;... Τόν γνωρίζεις 
προ πολλοϋ. Ήρχετο ένίοτε είς τόν πατέρα 
σου. Παρετήρησες ποτέ είς αύτόν τ ί δπερ 
νά σέ κάμη νά ύποθέσης δτι θά έγίνετο φο
νεύς ; Ή το γλυκύς, πράος καί μελαγχολι
κός. ’Απελάμβανεν εξαίρετου ύπολήψεως. 
Ήτο πλούσιος. Καί είχεν μέν εσχάτως ά- 
ποτύχει είς τινας έπιχειρήσεις, πλήν δέν 
είχε καταστραφή... Τώ ε”μεινεν άρκετή πε
ριουσία. Προς τινα. σκοπόν νά φονεύση τόν 
πατέρα σου ; Διά νά τόν κλέψη ; ... Τοϋτο 
λέγει ή κατηγορία- άλλά τούτο δέν στηρί
ζεται. Διά νά τόν έκδικηθή ; Διά τί ; ... δ 
Βωφόρτ συνεδέετο μετά τοϋ Βαλόν στενώς 
καί θά συνεδέετο διά συγγενείας, άφοϋ ή θυ- 
γάτηρ του θά ένυμφεύετο σέ... Μήπως ειχεν 
έρίσει μετ αυτού ;. .. όχι... τούτο δέν άπε- 
δείχθη.

— Γνωρίζεις καλώς ώς έγώ πού στηρί
ζεται ή κατηγορία.

— Ναί, ά λ λ ’ ή τύχη ... ή ό άληθής έ
νοχος προσήγαγε τάς αποδείξεις.

— Μήπως ή τύχη κατώρθωσεν, ώστε ή 
Ιατροδικαστική έ'κθεσις, έφ’ ής έστηρί^θη ή 
άνάκρισις νά ήναι κατά τοϋ Βωφόοτ ;

Ό Γεράρδος ώχρίασε καί έκυψε τήν κε
φαλήν.

— Ε ίν ’ άληθές, είπε, συνέταξα τήν έκ- 
θεσιν ταύτην... Είναι κατά τοϋ Βωφόρτ" εί
ναι καί τοϋτο άληθές. Ροβέρτε, διά τοϋτο 
έ'τι μάλλον πρέπει νά πιστεύσης είς τούς λό
γους μου, άφοϋ έγώ συνέταξα τήν εκ,θεσιν 
ταύτην. Λοιπόν διακηρύττω δτι ό Βωφόρτ 
είναι άθώος.

— Ή  πεποίθνισίς σου πρέπει νά στηρί
ζεται έπί γεγονότων... έπί αποκαλύψεων ’ί
σως... Αν δέν ψεύδεσαι, πρέπει νά μοί εί- 
πης τά  πάντα.

— Ά ν  μοί ήτο δυνατόν νά δμιλήσω, ό 
Βωφόρτ θά ήτο ελεύθερος. . . Δέν εγω πρός 
τοϋτο πάντας τούς λόγους ;. . . Δέν πρόκει
τα ι νά έκδικήσω τόν πατέρα σου ; Δέν πρό
κειται περί τοϋ γάμου σου μετά τής Σο
φίας ; Δέν πρόκειται περί τού συζύγου τής 
μητρός μου καί τοϋ πατρος τής άγαπητή; 
μου άοελφής ; Δεν πρόκειται πρό παντό: 
περί ένός άθώου ;...

— Άθώου !... πώς τό είξεύρεις Α 
ληθώς, νομίζει τις OTt ούδαμώς άμφιβάλ- 
λεις.

— Καί άληθώς . ούδεμίαν έχω άμοιβο- 
λίαν . . .

— Πόθεν λοιπόν ήρύσθης τήν βεβαιότητα 
ταύτην :

— Έ χεις πεποίθησιν είς έμέ ;
— Βεβαίως.
— Μ ’ άγαπας καί δίδεις πίστιν είς τούς 

λόγους μου ;
— Σέ άγαπώ θερμότατα... καί σέ έκτι- 

μώ ώς τίμιον καί ειλικρινή.
— θ ά  μέ πιστεύσης έπί λόγω τιμής δτι 

ό Βωφόρτ δέν είναι ό ένοχος ;

— "Οχι, διότι ή δικαιοσύνη στηρίζετα& 
έπί ύλικών γεγονότων καί διά τοιούτων πρέ
πει νά άποδειχθή τό έναντίον.

— 'Υλικά γεγονότα δέν έχω... τοιαϋτα. 
ώστε νά δύναμαι νά σοί τά  παράσχω.

— Έχεις λοιπόν ;
— Ναί.
Ό Ροβέ ρτος έναγωνίως καί μ ετ ’ άκρας. 

συγκινήσεώς ύπέλαβε :
— Έπανάλαβέ μοι, σέ παρακαλώ, δ,τε. 

μοί είπες... Έ χεις άποδείξεις τής άθωότη- 
τος τού Βωφόρτ ;

— Σοί τό είπα καί τό επαναλαμβάνω 
άδιστάκτως καί άφόβως.

— Αδύνατον.
— Διατί ;
— Διότι άν ήτο άληθές θά έ'πραττες μέ— 

γα αδίκημα μή άποδεικνύων τήν άθωότητα 
τού Βωφόρτ.

— Τοϋτο είναι τό μυστικόν μου.
Ό Ροβέρτος ύψωσε τούς ώμους.
— Τό μυστικόν σου, είπε. .ά λ λ ’ ύπάρχει 

μυστικόν προκειμένου περί άθώου, τον όποι
ον έπαπειλεϊ φοβερά ποινή, καί περί θύμα
τος τού όποιου ό φόνος μένει ατιμώρητος ;

— Οί ’ιατροί δέχονται ένίοτε έκμυστη- 
ρεύσεις, τών όποιων ή άποκάλυψις τοϊς ά- 
παγορεύεται ώς εί είναι ιερείς έξωμολογηταί.

— Καί θ ’ άφήσης νά καταδικασθή ό Βω
φόρτ ;

Ό  Γεράρδος άπέμασσε τόν έπί τοϋ μετώ
που του ρέοντα ιδρώτα.

—  Ούδέν δύναμαι νά πράξω διά νά τόν» 
σώσω.

— Μ ’ δλην τήν βεβαιότητα, τήν όποιαν 
έχεις περί τής άθωότητός του ;

— Μ ’ δλην τήν βεβαιότητα ταύτην.
— Δέν δύνασαι νά πράξης τίποτε πρός

έκδίκησιν τού πατρός μου ;
— Τίποτε.
— Μ ’ δ7̂ ην τήν πρός έμέ άγάπην σου ;
— Ναί.
— Λοιπόν, δέν σέ πιστεύω!
— Φίλε μου, σέ ικετεύω.
— ’Ό χι, δέν σέ πιστεύω ! . . .Ζητείς νά μέ

πείσης, διότι πρόκειται περί τής Σοοίας. 
Παίζεις κωμωδίαν φρικαλέαν, άναξίαν· 
σοϋ, ήν σοί συγχωρώ,χαριν τής αδελφής σου.

— Σοί ομνύω, Ροβέρτε !
— Είναι άνωφελές. Τίποτε δέν σέ κω

λύει νά όμιλήσης.
— Ή  θλίψις σέ παραφέρει... Πίστευσόν 

με... Λέγω τήν άλήθειαν__
— Ό χ ι ! . . . ψεύδεσαι . . .  ή άπατάσαι 

ίσως. . .
— Ά ν  δέν έχης πεποίθησιν είς έμέ, δέν 

αγαπάς τήν Σοφίαν. Δέν τήν άγαπας, όχι’ 
άν δέν μέ πιστεύσης, Ροβέρτε... ή Σοφία θ ' 
άποθανη.

— Θ ’ άποθάνω καί έγώ, άφοϋ τήν ά
γαπώ.

Ό Γεράρδος άπελπις άνέκραξε :
— Καί δέν δύναμαι νά είπω τίποτε ! . . .  

Δέν δύναμαι νά πράξω τίποτε !...
Οί δύο νέοι έμειναν σιωπηλοί, ό'ρθιοι έναν

τι άλλήλων.
["Επεται συνέχεια.]

<Γβ.



ΔΥΟ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
[Μυθιστορία λλεξιοϊ μποϊβιε]

[Σ υνέχεια]

Θ’

“Αμα ό βαρώνος άνεχώρησεν, ό Μαυρί- 
:κιος, δστις μέχρις εκείνης τή ; στιγμής ήτο 
κύριος τής συγκινήσεως του, δέν έκρατήθη 
πλέον, έτρεξε προς τήν Ελένην. ’Εκείνη ά~ 
νοίξασα τούς οφθαλμούς της τόν παρετήρη- 
σε μ ετ’ έρωτος, έψιθύριζε δέ διά τών ώχρών 
^ειλέων της τάς διακεκομμένας ταύτας φρά
σεις :

— Σέ έπανευρίσκω, τέλος πάντων../Α χ ! 
Μαυρίκιε, πόσον ύπέφερον κατά τήν μακρο
χρόνιον άπουσίαν σου... Ένόμιζον ότι ουοε- 
ποτε πλέον θά σ ’ έπανέβλεπον. Σε επανα
βλέπω, οέν θά μ ’ έγκαταλείψης πλέον,διότι 
θ ’ άπέθνησκον. Αίφνης τόν άπώθησε, καί 
άνεγειρομένη οι’όλου του μεγαλείου της :

— Δέν είμαι παράφρων νά σοϋ δμιλώ 
οΰτω ; . . . Μήπως κατελήφθην πάλιν ύπό 
πυρετού : . . .  ’Ελησμόνησα τά  διατρέςαντα, 
έλησμόνησα δτι μάς χωρίζει μέγα έμπό- 
otov ... Τίνι οικαιώματι εισέρχεσαι είς τήν 
-οίκίαν μου ; Φύγε ταχέως !

— "Οχι, 'Ελένη, οχι δέν θά σέ υπα
κούσω, εΐπεν ό Μαυρίκιος.

— Δέν θά μέ ύπακούσης ! άνέκραξεν έ
κείνη, άλλά δέν μέ άπεχαιρέτισες διά πάν
τοτε ; Οί έρωτές μας οέν έτάφησαν αιωνίως; 
... Πώς ; έχωρίσθημεν δπως μή έπανιοω- 
θώμεν. Εΐχον εννοήσει δτι έκουράσθης πλέον 
ά π ’ έμέ, άπό τόν έρωτά μου... Με στενο
χώριαν σοί άπέδωσοι τήν ελευθερίαν σου.Γήν 
έδέχθης. ’Εξηφανίσθης. Ύπέφερον έπί τή 
στερήσει σου μεγάλως και οταν τέλος ηρχι- 
σα νά θεραπεύωμαι επανέρχεσαι δπως άνα- 
νεώσης τάς θλίψεις μου όπως έκ νεου με φο- 
νεύσης... "Α ! τούτο εΐνε άνανδρον !

Οί λ.όγοι ούτοι μεγάλως τήν έτάραξαν. 
Έπανέπεσεν έπί τοϋ άνακλίντρου καί έςερ- 
^άγη είς λυγμούς. Όρθιος, ένώπιόν της, ό 
Μαυρίκιος, τήν έθεώρει σιωπηλώς, δάκρυα 
έπιπτον ώσαυτως εκ τών οφθαλμών του.

"Οταν τήν είδε καταπραϋνθεΐσαν έκά- 
Αισε πλησίον της καί τη είπε γλυκέως :

— 'Ελένη, άκουσόν με,σέ καθικετεύω,έάν 
δέν ουνηθώ νά σε πείσω...

— Ό χ ι, οχι, δέν θέλω νά όμιλήσης, έ
πανέλαβεν αΰτη ζωηρώς, πιθανόν νά με 
πείσης καί δέν επιθυμώ ποσώς νά συμβη το 
τοιούτον. Προτιμώ κάλλιον να υποφέρω, 
•παρά νά περιφρονώμαι.

— Νά περιφρονήσαι, επειδή αγαπάς ! 
άνέκραξεν 6 Μαυρίκιος.

— ’Αγαπώ, έγώ ! είπεν αύτη οπισθοδρο
μούσα. Ποιον ;... ύμάς ίσως ; Απατάσθε!.. 
*Α! έπιστεύσατε οτι ύπέφερον εξ αίτιας σας; 
Πιθανόν νά είπον τοϋτο έν τώ πυρετώ μου, 
ά λ λ ’ έψευδόμην ... οέν σάς άγαπώ πλέον. 
Εΐνε ποτέ δυνατόν γυνη ώς έγώ ν άγαπά 
άνδρα, δστις άνήκει είς άλλην ; Α ! οεν με 
γνωρίζετε ; . . .  Είπέτε, έξηκολούθησε μ ετ’ ό- 
λ,ιγωτέρας έξάψεως, διατί επανήλθατε ; Τι 
-έχετε νά μέ είπητε ; Δύναμαι νά σάς εννοή

σω τώρα... 'Ομιλήσατε. Δ ιατί εύρίσκεσθε 
ένταΰθα ;

Διά τών βλεμμάτων της τόν προΰκάλει. 
Έκεΐνος είς τό βλέμμα έκεΐνο ύπέκυψε καί 
λαμβάνων τάς χεΐρας τής Ελένης ας εκείνη 
δέν έσχε τήν δύναμιν νά άποσύρη, εκραξεν:

— Εύοίσκομαι ένταύθα, διότι δέν ήδυνά- 
μην πλέον νά ζήσω μακράν σου, διότι πυ
ρετός φλογερός μέ κατέτρωγε, διότι έπεθύ- 
μουν νά σέ ίδω ! . . .Ά χ  ! έςηκολούθησε ρ.ετά 
ζέσεως, ποιας άναρ,νήσεις ώραίας άφίνουσιν 
δπισθέν των πέντε έτη ευτυχίας, πέντε ετη 
έρωτος ! Τάς άναρ,νήσεις ταύτας, διά παν
τοίων μέσων προσεπάθησα νά τάς αποοιω^ω 
ά π ’ έρ-οϋ* έστάθη άούνατον. Αύται μοί έ- 
παρουσιάζοντο πάντοτε έμπρός μου. Σε έ
πανέβλεπον πάντοτε, ένώπιόν ρ.ου, νέαν, ώ
ραίαν, μειδιώσαν ώς τούς πρώτους χρόνους 
τών ερώτων ρ,ας.Το ρ.όνον όπερ ελησμονουν, 
ήσαν αί ρ.ικραί ρ.ας φιλονεικίαι. Επεχει- 
ρουν νά έπικαλοϋρ-αι τάς δυσάρεστους άνα- 
μνήσεις διά νά σέ ρ,ισήσω, δέν ήδυνάρ.ην, 
ήρνούντο νά έμφανισθώσι, δέν έβλεπον η τάς 
εύαρέστους... πάντοτε έκεινας ! Πάντα τα 
θέλγητρά σου άδιακόπως παρουσιάζοντο έ
νώπιόν ρ.ου. Ή  χάρις τού πνεύρ,ατος σου, 
ή άγαθότης σου, ή εύσπλαγχνία σου, ή ά
πειρος τρυφεοότης σου. Τά πλέον άσήρ.αντα 
άντικείμενα, αί έλάχισται λεπτορ.έρειαι τής 
ζωής ρ.ας έπανήρχοντο άκαταπαύστως είς 
τό πνεϋρ.ά μου καί έδικαίωνον έμαυτόν,οιοτι 
σέ ήγάπησα καί διότι σέ άγαπώ άκόρ.η... 
Ά χ  ! τό παρόν όσον ώραΐον καί άν εΐνε 
δέν δύναται νά άφαιρέση τάς ώραίας στιγ- 
ρ.άς τοϋ παρελθόντος καί δύναται τις ν α- 
ποθάνη έξ άπελπισίας, τη άναμνήσει ευτυ
χίας άπωλεσθείσης διά πάντοτε.

Ή  Ελένη τρέρ-ουσα τόν ήκουε χωρίς 
νά τόν διακόπτη. "Ο,τι έκεΐνος έλεγε τό έ- 
πεδοκίμαζε πληρέστατα. Μήπως καί αύτή 
δέν είχεν ύποφέρει ώς έκεΐνος ; Μικρού δεΐν 
νά ήττηθή1 ά λ λ ’ άρ,εσως συνελθοϋσα απε- 
σπασε τάς χεΐράς της άπό τάς τού Μαυρί
κιου καί τώ είπε ρ,ετά ψυχρότητος :

— Τότε ... διατί ένυμφεύθητε ;
Άπεκρίθη μετά θάρρους, χωρίς νά χ_α-

ρ.ηλώση τούς όφθαλρ,ούς, ώς νά ρ.ή ήτο έ
νοχος, ώς νά είχεν άκούσει είς ίσχυροτέραν 
θέλησιν τής ίδικής του.

— Μοί έφαίνετο ότι ή προς σε άγάπη 
; υ.ου είχε παύσει, ένόμιζον δτι ήγΛπων έτε-

ραν, καί ... πραγματικώς ήγάπων μίαν άλ
λην καί ίσως νά τήν άγαπώ άκόμη. Πώς ; 
τολ.ρ.ώ νά σοί λέγω πάντα ταύτα ; Την α 
γαπώ, ά λ λ ’ εσέ...

— Τολρ.άτε νά εϊπητε ότι μέ άγαπάτε 
έπίσης ; άνέκραξεν αΰτη.

— Όχι,δέν σέ άγαπώ,έπανέλαβεν εκείνος 
μετά σταθερότητος. ’Ό χι, δέν μ ’ έφερεν εν
ταύθα ό έρως. 'Υπήκουσα είς αίσθημα ίσχυ- 
ρότερον τοϋ έρωτος, είς τό αϊσθηρ,α τής άνα- 
ρ,νήσεως.

Δέν ήδύνατο νά εΐπη τήν άληθή λ*έξιν.
Έν τούτοις ή άνάρ-νησις δεν εινε συνέ

πεια τής συνήθειας, καί ή συνήθεια δέν ε'.νε 
συνέπεια τής άναρ,νήσεως. Ή  ρ.ία εΐνε ή 
α ιτία , ή άλλη τό άποτέλεσμα. Πράττομέν 
τ ι σήρ-ερον ένθυρ,ούρ.ενοι δτι καί χθες το έ- 
πράξαμεν.

Διά τών λόγων τούτων ήννόησεν ή Ε
λένη τί ώθησε τόν Μαυρίκιον νά έπανέλθη 
παρ’ αΰτη. Ήρυθρίασεν έπί τη  άπλη ιδέα 
ήν λαμβάνει τις όταν εΐνε εύχαριστημένος 
διά τό παρόν, νά έπιστρέψη μ ετ ’ ευτυχίας, 
είς τό παρελθόν. Δύναταί τις ν ’άγαπά όιτ- 
τώς. 'Υπάρχει θέσις διά δύο έρωτας έν τη 
καρδία τοϋ άνθρώπου ; Πώς εΐνε ουνατον 
νά συμβαίνη τούτο ; επειδή έκαμε τις τ ι 
τήν προτεραίαν, νά θέλη νά τό πράξη καί 
τήν έπαύριον δταν κατ ’ αύτήν τήν ήρ.έραν 
έχει τόσον ευχάριστα καθήκοντα νά έκτε- 
λέση ; Εΐνε λοιπόν τόσον ρ.εγάλη δύναρ.ις ή 
συνήθεια, είς ήν ούδέν δύναται ν ’άντισταθή; 
Δέν πρέπει καί ή άνάμνησις ν ’ άποθνήσκη 
μετά τού ε”ρωτος ·, Ναί, πρέπει, καί απο
θνήσκει συνήθως· ά λ λ ’ δ πρώτος έρως έχει 
τόσα θέλγητρα, ώστε αδύνατον νά λησμο- 
νηθώσι ταύτα  διά τών θελγήτρων τού οευ- 
τέρου. Μένει τις αίχρ.άλωτος τοϋ παλαιού 
τούτου έρο>τος, καί έάν δέν τρέχη τις, τά - 
χιον ή βράδιον, νά θέση τήν άλυσιν ήν άλ
λοτε έφερεν, έρ.ποοίζεται είς τοϋτο ύ π ’ άνυ- 
περβλήτων προσκομρ,άτων. Μετά τινα σιω
πήν κοθ’ ήν πάσα-t αί πρότεραι σκέψεις ot- 
ήλθον τού πνεύματός της, άνέκραξεν αΰτη :

— Πρός τί νά σέ συγχωρήσω, καί νά πι- 
στεύσω είς τον έρωτά σου ; Δ ιατι θέλεις νά 
ρ.έ νικήσης ; Τί ελπίζεις ; Νομίζεις OTt δύ- 
ναρ-αι νά ρ,οιρασθώ τόν έρωτά σου ρ.ετ άλ
λης ; Ά  ! ρ.όνον νά τό συλλογίζωμαι τό 
έρύθηρ.α ανέρχεται είς τό μέτωπον.

Έκάλυψε τό πρόσωπον διά τών έκ τού 
πυρετού τρεμουσών χειρών της.

Έκεΐνος τότε πλησιάζων αυτήν, χωρίς 
έκείνη νά σκεφθη ν ’ άντισταθη, καί άναγ- 
κάζων αύτήν νά καθήση,

— Άκουσον, Ελένη, τη είπε διά γλυ
κείας φωνής καί ρ.έ δάκρυα είς τούς οφθαλ- 
ρ.ούς, πρό πολλού μέ ώθει φλογερά επιθυμία 
πρός σέ. Ήξεύρεις διατί άντέστην μέχρι σή- 
ρ,ερον ; Α ιτία  ήσαν αί έπιστολαι σου, άς 
άναγινώσκων σχεοον καθηρ.ερινώς ε,ων πλη
σίον σου.Ήδη ή φαντασία ρ.ου έπλανήθη είς 
όνειρα άκατανόητα.Το παρελθόν έπαρουσιά- 
σθη ένώπιόν μου θελκτικώτερον παράποτε. 
Δύναρ.ις άνίκητος μ ’ έφερεν ένταύθα.

» 'Ιδού λοιπόν, ή παρουσία σου αντικαθι
στά τάς έπιστολάς έκεινας, αϊτινες δεν υ- 
πάρχουσι πλέον καί αιτινες ύπήρςαν ή ανα- 
κούφισίς ρ.ου. Παραχώρησόν μοι, είς τήν 
αίθουσαν ταυτην, πλησίον τών φίλων σου, 
ρ.ίαν πολύ ρ-ίκράν θέσιν, είς ήν νά δύναμαι 
έν σιωπή νά σε θαυρ-άζω, οεν σοι ζητώ ε- 
τ έ ρ α ν  χ ά ρ ι ν  / .α ι ο©εΓΧεις ν α  jaoi κ ά [λ ν )ζ  τ α υ 

τ η ν  χ ω ρ ίς  ν ά  ε ρ υ θ ρ ία σ η ς » .
Έκείνη τόν ήκουσε σοβαρώς, χωρίς νά 

τόν διακόψη. Ό ταν έτελείωσε, ήγειρε τήν 
κ ε φ α λ ή ν  τ η ς ,  τ ο ν  π α ρ ε τ η ρ η σ ε  κ α ι  ά π ε κ ρ ι -  

θη :
— Διατί θέλετε νά μέ άπατήσητε, Μ αυ

ρίκιε ; διατί προσπαθήτε ν ’άπατηθήτε ύμεϊς 
ό ίδιος. Όμιλεΐτε διά τήν δύναμιν τής ά- 
ναρ,νήσεως, καί πιστεύετε... ”Α ! είσθε πα 
ράφρων, άλλά δέν θά συρ.ρ.εθέζω τής παρα
φροσύνης σας.

— Έ στω  ! άνέκραξεν αίφνης ό Μαυρί
κιος, δέν θά συμμεθέξης ταύτης... άλλά δεν 
δύνασαι νά μ ’έρ.ποδίσης νά έρχωμαι ένταυ-



θα, δπως σού λέγω παντα όσα υποφέρω μα- 
κραν σου, άφοϋ μάλιστα καί ύρ.εϊς ή ιδία 
ύποφέρητε τόσα. "Οταν θά κρούω τήν θύραν 
σου, πρέπει νά μοϋ ανοίγουν.'Όταν θά είσ- 
έρχωμαι πρέπει νά σέ βλέπω, καί τότε ού- 
οερ,ία πλέον άνθρωπίνη δύναρ.ις θα δύναται 
νά μ ’ ?μποδίσΥ| τού νά σε θλίβω έπί τή ; 
καρδίας μου !

Και περιεπτύσσετο παραφόρως τήν 'Ε 
λένην, ήτις έξασθενήσασα ΐκ τοσούτων συγ
κινήσεων, προσεπάθει νά τόν άπωθήση, ο
ταν ύπηρέτης ανήγγειλε τήν άφιξιν τοϋ κυ
ρίου Λιβρυ.

— Ο βαρώνος μέ τό μειδίαμα είς τά 
χείλη κομψός καί άναγεννηθεί; άμα τοϋ α
πέδωσαν τήν φίλην του, προεχώρησε προς 
τήν κυρίαν Βρ'.ών καί τη είπε :

— Σάς είχον αφήσει ύποφέρουσαν με- 
γαλως, άγαπητή μου κόμησσα, έβράδυνον 
να μέ είδοποιήσωσι περί τής καταστάσεώς 
σας, ώστε άπεφάσισα νά έλθω ό ίδιος νά 
μαθω τά  καθ’ ύμάς.

— Έκάματε κάλλιστα, φίλε μόυ, άπε- 
κρίθη ή 'Ελένη, σάς ευχαριστώ.

— Εΐσθε καλλίτερα ; τήν ήρώτησε.
— Αισθάνομαι φοβεράν αδυναμίαν, είπεν 

αϋτη· καί δυστυχώς είμαι ήναγκασρ.ένη νά 
σάς άφησω δπως μεταβώ είς τά  δωμάτιά 
μου. Βαρώνε, σας παρακαλώ, δώσατε μου 
τόν βραχίονα σας, μέχρι τής θύρας τοϋ δω
ματίου μου.

Ο κύριος Λιβρύ δέν άφήκε νά τώ έπα- 
ναληφθή ή παράκλησις αϋτη. Έτοεξε πρός 
τήν 'Ελένην, τήν έβοήθησε νά έγερθη καί 
τήν ώδήγησε πρός τό ρ.έρος, δπερ τώ ύπεδεί- 
κνυε, σιγά. βήρ.α προς βήρ-α. Κατά το δι- 
άστηρ.α τοϋτο, δπερ έκεϊνος παρέτεινε, δσον 
ήδύνατο ΐνα άπολαύση τής ευτυχίας του, έ'ρ- 
ριπτεν άπό καιροϋ είς καιρόν βλέρ.ρ.α θρι- 
αρ.βευτικόν έπί τού Μαυρίκιου. « Έ π ί τοϋ 
βραχίονός μου στηρίζεται, έφαίνετο λέγων, 
έχει περισσοτέραν έρ.πιστοσύνην είς τήν ά- 
φοσίωσίν μου η είς τήν ίδικήν σας.»

"Οταν έφθασαν ε'ΐΛπροσθεν τοϋ δωι/.ατίουι t Γ ι
τής Ελένης, θά ελεγέ τις δτι ό βαρώνος ή 
θελε νά έρ,ποδίση τήν κυρίαν Βριών νά 
*τρ;ψη, οτι προσεπάθει νά τεθη ρ.εταξύ αύ
τή ; καί τοϋ Μαυρίκιου, δπως τά  βλέμρ.ατά 
των ρ.ή συναντηθώσι. Έ π ί στιγμήν ένόρ,ισεν 
δτι τό κατώρθωσεν' έκείνη τόν ηύχαρίστησε, 
τώ εθλιψε έγκαρδίως τήν χεΐρα καί άνήγειρε 
τήν έπιθυρίδα, ήτις τήν έχώριζεν άπό τοϋ 
δωματίου της, άλλά στρέψασα αίφνης τήν 
κεφαλήν της, παρετήρησε τόν Μαυρίκιον, 
ούτινος το βλέμμα έζήτει τό ίδικόν της.

— Ώ  ! τό βλέρ.ρ.α τοϋτο δέν μοί είπε 
χα ΐυ ί, ρ.έ είπε χαλ'^ν έπάνοόον !  άνέκραξεν ό 

Μαυρίκιος, ρ.εθυσρ.ένος έκ τής χαράς.
Ο κ. Λιβρύ ήγειρε τούς ώμους, εθεσε τόν 

πίλον του, ρ.ετέβη νά λαβη εκ τίνος επίπλου 
τον τοϋ Μαυρίκιου, ον τώ  προσέφερε, καί 
ύπο το πρόσχημα ηθικής προέφερε τάς λέξεις 
ταυτας :

— Γνωρίζετε τήν γνώμην μου. δέν έχει 
οΰτω : θ ά  έκαμνατε καλλίτερον νά έρ-ένατε 
είς τήν οικίαν σας.

Γ

Ή  κυρία Βριών ήτο άκόμη άρκετά άδύ- 
νατος καί ύπέφερε πολύ. Ή  συγκίνησις δέ 
ήν ύπέστη έπί τη έπιστροφΫ) τού Μαυρίκιου 
τήν κατέ βαλε ρ.εγάλως. Ό πυρετός της 
έπανελήφθη, καί ήναγκάσθη νά ρ-είνη κλ ι
νήρης.

Ό  κύριος Λιβρύ ε”τρεξεν άρ,έσως είς άνα- 
ζήτησιν ιατρού. Έξετέλει θαυρ.ασίως τά 
χρέη νοσοκόμου καί διήρχετο νύκτας ολο
κλήρους παρά το προσκεφαλαιον τής προσ
φιλούς του φίλης. Έσκέπτετο νά μένη δι
αρκώς είς τό δωμάτιον τής Ελένης, καί νά 
ρ.ή έξέρχητα-t ποτέ.

Ύπελόγιζεν δτι θά έμενεν έκείνη είς τήν 
κλίνην πέντε ή εξ έβδορ.άδας τό όλιγώτε- 
ρον, καί κατηυχαριστεΐτο έπί τη ιδέα δτι 
καθ’ δλον τούτον τόν καιρόν θά ήτο πλη 
σίον της.

Εγωισμός παράξενος, άφοσιώσεως καί 
αύταπαρνήσεως. Δέν τόν ε”μελε πολύ δ ι’δσα 
ύπέφερεν ή κόρ,ησσα. ήρκει ρ.όνον δτι εύρί
σκετο πλησίον της. Έπεθύμει ρ.άλιστα,άλλά 
δέν τό έ'λεγε, νά βλέπη εί δυνατόν τήν κό- 
ρ.ησσαν νά ύποφέρη καθηρ.ερινώς, δπως εύρί- 
σκη περίστασιν νά δεικνύη δλην τήν πρός 
αύτήν άφοσίωσίν του.

IΙλήν πάντα ταύτα τά σχέδιά του έμα- 
ταιώθησαν.

Ό ιατρός 6 έπισκεφθείς τήν κυρίαν Βρι
ών δέν τήν ύπέβαλεν είς καρ.ρ.ίαν αύστηράν 
δίαιταν, συνεβούλευσε ρ.όνον είς αύτήν άπό- 
λυτον άνάπαυσιν.

Ή  διηνεκής παρουσία δθεν τοϋ βαρώνου 
πλησίον τής κορ,ήσσης δέν ήτο άναγκαία. 
Ένώ έκεϊνος ώνειρεύετο σοβαράν ασθένειαν 
έ’χουσαν άνάγκην ρ.εγάλων φροντίδων, ειδεν 
αίφνης τούς σκοπούς του ρ.αταιουμένους,ού
τως ώστε ήναγκάσθη πάλιν νά γευρ.ατίζη 
είς τήν λέσχην, νά διέρχηται τήν έσπέραν 
είς τά  καφενεία, καί νά έπιστρέφη είς τήν 
οικίαν του δπως κοιρ.ηθη.

θ ά  ήτο έν τούτοις προτιμότερον διά τήν 
Ελένην ΐνα τήν περιποιήται ό βαρώνος, θά 
έπανέκτα ταχύτεοον τήν ύγιείαν της.

<('Αναπαυθήτε, τη έ’λεγον, αφήσατε το 
πνεϋαά σας ήσυχον, ρ.ή ταράσσητε αϋτο διά 
λυπηρών σκέψεων».

Διαταγή δύσκολος μέν πάντοτε νά έκτε- 
λεσθή, £τι δέ περισσότερον δταν ό σφυγρ-ος 
κτυπά ίσχυοότερον καί δταν ή  κ εΦ α λ ή  πυ- 
ρέσσει. ΤΙ1το δυνατόν νά ρ.ή σκέπτηται τον 
Μαυρίκιον, δστις έπανήλθε πλησίον της καθ’ 
ήν στιναήν έκείνη ούτε ήλπιζε πλέον νά τόν 
έπανίδη,νορ.ίζουσα αύτόν άφωσιωμένον καθ’ 
ολοκληρίαν είς τήν νεαράν γυναίκα του καί 
άπωλεσθέντα αιωνίως δ ι’ αύτήν ; Πόσ^ν 
ήτο ώχρό; δτε παρουσιάσθη ενώπιον τη ;,πό
σον έφαίνετο συγκεκινηρ.ένος καί πόσον ή 
καρδία του έπαλλεν δταν τήν έ’λαβεν είς τάς 
άγκάλας του.

Δέν ήπατάτο ή κόρ.ησσα ώς πρός τοΰτο. 
Έκεϊνος τήν ήγάπα άκόμη μετά τού αύτοϋ 
πάθους, δσον καί κατά τόν χρόνον τού έρω
τός των. "Ολη ή ζέσις του. ή νεότης του, ή 
δρμή του είχον έπανέλθει. Οί λόγοι, οϋς ε'.χε 
προφέρει έπαναβλέπων αύτήν, έβόρ.βουν

άκόρ.η είς τά ώτά τη :. Ώς έξ ένστίκτβυ έ- 
πίστευεν είς τά αισθήματα εκείνου. ΙΙρος τ ί  
νά τήν άπατήση, νά έπανέλθη πλησίον της, 
νά ριφθη εί; τούς πόδας της ; Ό  Μαυρίκιος 
είχε παύσει άλλοτε νά τήν άγαπά, διότι ί> 
ουρανός των ήτο πολύ κυανούς, ή ευτυχία 
των βεβαιοτάτη. Τώρα δμως ήλλαξαν τά  
πραγματα. Έπρεπε πολλούς κινδύνους νά 
διατρέξη, δπω; έ'λθη πλησίον αύτών.Ταϋτα. 
πάντα, τήν έκαρ.νον νά πιστεύη εί; αύτόν.

Ένεθυμεΐτο πάντας έκείνου;, ών οί ερω- 
τες διηωνίσθησαν ώς έκ τής ρ.ή διαρκούς ή- 
συχίας αύτών. Το πάθος άνανεοϋται έν τ·ή 
πάλη, ή τρικυμία τό κρατεί, ε’χει άνάγκην 
άπειλητικού ουρανού. Ely ε ρ.αθει τό ρ,υστι- 
κόν τοϋτο, καί πεποιθυΐα είς τήν πείράν- 
της, ήσθάνετο έαυτήν ικανήν νά κρατήση 
τον Μαυρίκιον πάντοτε πλησίον της.

Οποία χαρά νά κάρ.η τήν θηρεσίαν νά 
ύποφέρη πάντα έκεΐνα δσα καί αύτή είχεν 
ύποφέρει, νά ττ, άρπάση τήν ευτυχίαν της. 
Ποιος θρίαρ.βος δ ι’ αύτήν έάν έπροτιρ.άτο 
τής νεαράς ταύτης γυναίκας, περί ής έ'λε- 
γον OTt ήτο τόσον δ>ραία καί τόσον θελκτι
κή ! ’Ιδού κατά τόν πυρετόν της τί έσκέ
πτετο ή κυρία Βριών.

’Ολίγον κ α τ ’ ολίγον δμως, παρερχομένου 
τού πυρετού της, ή Ελένη έσκέπτετο φρο- 
νιμότερον. Έ λεγε καθ ’ έαυτήν, τί πταίει ή. 
θηρεσία έάν δ Μαυρίκιος δέν τήν ήγάπα 
πλέον; Μήπως προηγουμένως τήν έγνώριζε ν ; 
Ή  νεαρά αΰτη γυνή ήγνόει έντελώς το πα
ρελθόν τοϋ συζύγου της, συζευγνυορ.ένη δέ 
αύτόν ύπέκυπτεν είς τον γενικόν νόρ.ον, ά- 
γνοοϋσα έντελώς τήν θλΐψιν, ήν έπροςένει εις. 
τήν κόαησσαν.

Μήπως καί ή θηρεσία δέν ήτο περισσό
τερον οίκτου άξια τής Ελένης, άφοϋ καί. 
αύτή έπίσης ήγάπα ρ.’δλην της τήν καρδίαν 
τόν Μαυρίκιον ; Ύπό ποιας θλίψεως θά κα- 
τελαρ.βάνετο ρ.ανθανουσα ίσως ... Είς τήν 
σκέψιν ταύτην ή Ελένη δέν έσταμάτα 
διόλου, προσεπάθει νά τήν άπορ.ακρύνη τ  οί/ 
πνεύαατός της. Πώς ! τόσον λοιπον είχεν 
έξευτελισθή, ώστε νά διανοήται νά κλέψη 
τήν ευτυχίαν τοϋ άλλου ! Τί θά έλεγον δ'.' 
αύτή^ οί τίρ.ιοι άνθρωποι, οΐτινες άγαπώντες 
αύτήν τήν είχον άλλοτε βοηθησει είς τήν 
τόσον δύσκολον θέσιν τη ; ; Τί θά έσκέπτετο 
διά τήν διαγωγήν τη ; ή δεσποινίς Βριών, 
ή ; ή εύρ.ένειά τη ; ήτο πολύτιρ.ος ;

Τί θά έ“λεγον δ ιππότης καί δ κόμης οί 
παλαιοί της φίλοι, οΐτινες τήν ύπελήπτοντο 
τόσον πολύ, καί οΐτινες πολλάκις ένθέρρ.ως 
τήν είχον ύπερασπιοθή ;

Μόνον ό βαρώνος ίσως οέν θά έοεικνυετο- 
τόσον αύστηοός, θά εΰρισκε ρ.έσον νά τήν 
συγχωρήση, καί θά τήν περιέβαλλεν άκόρ.η 
αετά τής δλω; πατρικής άφοσιώσεώς του. 
Έοριττεν ή κόρ.ησσα διανοουρ.ένη την ά- 

■ πώλειαν τής πρό; αύτήν ύπολήψεως τού κό
σμου, καί τάς επιπλήξεις τών φίλων της.

«"Οταν θά έπανακτήσω τάς δυνάρ.εις 
ρ.ου, έλεγε καθ’ έαυτήν, δταν θά δυνηθώ νά 
συνορ.ιλώ μετά ψυχραιμίας, θά έξηγηθώ· 
ρ.ετά τοϋ Μαυρίκιου καί θά έννοήση έκεϊνος 
δτι ή θέσι; του δέν είνε πλέον πλησίον ρ.ουΤ 
θά τόν ικετεύσω νά μ ’Ιγκαταλείψη, έν ονό- 
ρ.ατι τού έρωτος, ον τοϋ έρ.πνέω καί ον, άλ-



λοίμονον ! αισθάνομαι έκ νέο υ άκόμη δ ι’αύ
τόν, έν όνόρ,ατι τών προσφιλών μας ανα
μνήσεων, άς οέν πρέπει νά ρ.ιάνωμεν».

Ά λ λ ’ ό Μαυρίκιος, ώς ν ’άνεγίνωσκεν έν 
τή καρδία τής 'Ελένης, ώς να. ήννόει δλας 
τάς σκέψεις,αϊτινες τήν έτάρασσον.προσεπά- 
θησε νά φερθη προς αύτήν μεθ’ όσης τώ 
ήτο δυνατόν εύγενείας. Κατεγίνετο νά τη 
άποδώση τήν άνάπαυσιν, νά τή έμπνευση 
εμπιστοσύνην διά τό μέλλον. Ήρχετο νά 
τήν βλέπη, οταν ό βαρώνος ή έτεροι φίλοι, 
οΰς είχε συγκατανεύσει νά δέχηται, ήσαν 
πλησίον της, ήρχετο τελευταίος καί άπεσύρε- 
το πρώτος. Ένίοτε,οσάκις ήγείρετο δπως τήν 
άποχαιρετήση, χωρίς κανείς νά τούς βλέπη, 
διά τών βλεμμάτων των πολλά ε”λεγον ό 
Μαυρίκιος ήτο καθ’ δλην τήν ήμέραν εύτυ- 
χέστατος- καί ή Ελένη ώσαύτως ήσθάνετο 
έαυτήν μάλλον ήσυχον, σχεδόν εύτυχή. Έ -  
κχρ.νον έναρξιν, διά νά ειπωμεν οΰτω, νέου 
έρωτος, ερωτος έξ εκείνων τών άρκουμένων 
είς εν βλέμμα, είς μίαν λέξιν, είς λαθραΐον 
άσπασμόν της χειρό;. Έλησμόνουν τό πα
ρελθόν, δέν έσκέπτοντο ή τήν εύτυχίαν τοΰ 
παρόντος, προσπαθοΰντες νά μή σκέπτωνται 
τό μέλλον.

Ή το  δυνατόν ποτέ νά ύποθέση τις δτι 
αί έπισκέψεις αύται τοΰ Μαυρίκιου πρός τήν 
άσθενη Ελένην θά εΐχον κάκιστον άποτέ
λεσμα ; Μήπως ό γάμος εμποδίζει τινά νά 
διατηρη τάς προτέρας του σχέσεις ; Μήπως 
ή κόμησσα 'Ελένη δέν άπελάμβανε της ύ- 
πολήψεως πάντων ;

Άναμφιβόλως· άλλά τότε αί επισκέψεις 
αύται θά επαυον μετά τήν άσθένειαν της 
Ελένης, ή έάν ήσαν άγναί καί ύπήοξαν 
πάντοτε τοιαΰται, διατί τότε ό Μαυρίκιος 
έπεσκέπτετο μόνος τήν κυρίαν Βριών καί οέν 
τη έπαρουσίαζε καί τήν σύζυγόν του, άφοΰ 
άμφότεραι άνήκον είς τήν Ιδίαν κοινωνικήν 
τάξιν, διατί ή μία ν ’ άγνοεϊ τήν ΰπαρξιν 
της άλλης ;

Πάντα ταΰτα τά έσκέφθτ, ό κόσμος, ιδού 
λοιπον ή έμφάνησις τών πρώτων κινδύνων. 
Ή  Ελένη δέν είδε τούς κινδύνους τούτους, 
ή μάλλον προσεπάθησε νά μή τούς ίδη.Πα- 
ρέτεινε τήν άνάορωσίν της, δπως άποφύγη 
τήν στιγμήν καθ ’ ήν έμελλε νά έξηγηθη 
μετά τοΰ Μαυρίκιου. Ά λ λ ’ ήμέραν τινά ή 
έξήγησις αΰτη άπέβη άνω®ελή;, ή κυρία 
Βριών δέν ήδύνατο πλέον νά ζη άνευ το^ 
Μ αυοικίου.

"Οσον άφορά δέ τήν θηρεσίαν, καθ’δλον 
το διάστημα τοΰτο, ούδέν ύπωπτεύθη. Είχεν 
άπεριόριστον εμπιστοσύνην είς τόν Μαυρί · 
κιον. ή δ ’ έμπιστοσύνη της αΰτη προήρχετο 
μάλλον έκ της πρός αύτόν ύπολήψεώς της, 
ή έκ της μεγάλης Ιδέας ήν είχε διά τό άτο- 
μόν της. Πράγμα άληθώς άρκετά σπάνιον. 
Διότι πολλαί γυναίκες οέν παραδέχονται δτι 
άπατώνται άπό τούς συζύγους των, διότι 
κ α τ ’ αϋτάς ούδεμία άλλη γυνή εινε άνωτέρα 
των. Ό έγωισμός των τάς προστατεύει καί 
τάς κάμνει νά γεύωνται γλυκείας ησυχίας 
έν τη όποια οί σύζυγοι αύτών φροντίζουσι 
πάντοτε νά τάς κρατώσι.

Τό είδος τοΰτο της έμπιστοσύνη; έλειπεν 
άπό τήν θηρεσίαν, ή πίστις της, ό άθώος 
ερως της, θά τήν ημπόοιζον έπί πολ.ύ άκόμη

νά ύποπτεύση τ ι, έάν συμβάντα τινά δέν 
έ©ώτιζον τό πνεΰμά της άποτόμως.

ΙΑ'

Ή  έξαδέλφη τοΰ συζύγου τής κομήσσης 
Ελένης δεσποινίς Βριών, κατά τήν διαμο
νήν της είς Νίκαιαν, είχε σχετισθή μετά τής 
ύψηλής ρωσσικής άριστοκρατίας,ήτις ώς γνω 
στόν άρέσκεται μεγάλως είς τό θέατρον εί
χεν δθεν μεταδώσει καί είς ταυτην κλισιν διά 
τάς τοιούτου είδους διασκεδάσεις.

"Αμα τη επιστροφή της λοιπον είς ΓΙαρι- 
σίους, διενοήθη νά διοργάνωση τοιαύτας έ- 
ορτάς πρός όφελος τών πτωχών. Μία έκ τών 
φίλων της, εύρισκομένη τότε είς Α γγλ ίαν , 
της έγραψεν ότι ήδύνατο νά μεταχειρισθη 
πρός τόν σκοπόν τοΰτον τήν οίκίαν της. 
Πολλαί δέ εύγενεϊς κυρίαι καί κύριοι διακε- 
κριμμένην κατέχοντες θέσιν, έπροθυρ.οποιή- 
θησαν νά τήν βοηθήσωσι πρός τοΰτο.

Είς τό τέλος οθεν τοΰ τελευταίου χειμώ
νος διωργανώθη παράστασις, ήν θά έπηκο- 
λούθει /ορός.

Έςελέγησαν δέ διάφοραι κυρίαι νά έπο- 
πτεύωσι τά  τή ; έορτή; καί νά φροντίσωσι 
νά διανείμωσι τάς προσκλήσεις, άλλά μόνον 
είς τάς φ ίλα ; των. ’Ά ν καί έπρόκειτο περί 
τών πτωχών, ή δεσποινίς Βριών έπεθύμει 
ΐνα ή έσπερίς, είς τάς ένεργείας τής οποίας 
αΰτη ώφείλετο, νά διέλθη όσον το δυνατόν 
έν οίκογενειχκώ κύκλω, ή τουλάχιστον, με- 
ταξύ προσώπων τής ιδίας κοινωνικής τά- 
ξεως. Ή  κόμησσα Βριών, καί ή κυρία θ η 
ρεσία Δεβίλ συμπεριελήφθησαν είς τόν κα
τάλογον τών προστατίδων κυριών άνευ 
προμελέτης έκ μέρους έκείνων, οΐτινες otoip- 
γανωσαν τά  τής έορτής.

Ό  Καζιμίρ δστις παντοΰ είσέδυεν, είχε 
κατορθώσει νά ήνε μεταξύ τών πρώτων δι
οργανωτών τής έορτής ταύτης. Ε’χε βε
βαίως μεγάλ*ως έργασθή, ώστε νά συμπερι- 
ληφθώσιν είς τόν κατάλογον καί αί δύο κυ- 
ρίαι αύται, αϊτινες, άν καί μή γνωριζόμεναι 
παντελώς, εΐχον δμως πρός άλλήλας έκ τών 
περιστάσεων σ/έσιν τινά.

Ό Καζιμίρ συγκατελέγετο μεταξύ έκεί
νων, οϊτινες λησμονοΰσιν εύκόλως τά ; ευερ
γεσία;, πλήν καιροφυλακτοΰσιν δπω; προξε- 
νήσωσι κακόν δ ι’ έλαχίστας δυσχρεσκείας.

Ο Μαυρίκιος άμέσως έ'ρ.αθε τήν συμμε
τοχήν τής συζύγου του ώς καί τής κυρίας 
Βριών. πλ^ήν οέν συνεκινήθη ποσώς. Άμφό- 
τερχι ήίύνχντο νά έκπληρώσωσι τά  απονε- 
μηθέντα αύταϊς καθήκοντα, χωρίς ούδέν ου- 
σάρεστον νά λάβη χώραν.

Αί προστάτιδες κυρίαι μόνον έν τώ μέσω 
τής έορτής ήν έποπτεύουσι δύνανται νά 
συναντηθώσι. Ό Μαυρίκιος ήτο βεβχιότα- 
τος ότι τοιοΰτόν τι μεταξύ τών δύο γυναι
κών δέν θά συνέβχινε καί ήτο λίαν ήσυ/ος. 
Ή  Ελένη άπέφευγε νά μεταβαίνη εί; τάς 
διασκεδάσεις καί βεβαίως θά εΰρισκεν οίαν- 
δήποτε πρόφασιν νά ρ.ή παρουσιασθη καί 
εί; τήν εορτήν έκείνην.

Ούδέν λοιπόν ήμπόδιζε τοΰτον νά όδη- 
γήση τήν θηρεσίαν είς τήν έορτήν. Γνωρί- 
ζων τάς έξεις τής κυρίας Βριών δέν έφοβεΐτο 
παντελ.ώς νά εύρεθή είς στενό/ωρον θέσιν.

Δυστυχώς όρ.ως άφίνει τις πρός στιγμήν 
τάς έξεις του ίσως έξ ’ιδιοτροπίας, δπως τάς 
έπαναλάβη τήν έπιοΰσαν... τοΰτο συνέβη 
καί είς τήν περίστασιν ταύτην.

Ό κατάλογος τών προσκλήσεων, ό δοθείς 
τη κομήσση πρός διανομήν, συμπεριελάρ.- 
βανε μεταξύ άλλων γνωστών προσώπων 
καί τό δνομα τής συζύγου τοΰ Μαυρίκιου· 
δέν ήτο δυνατόν νά πράςη άλλως, ή νά 
πέρ.ψη τήν πρόσκλησιν.

Ά φ ’ ού ή προ^τη της έκπληξις παρήλθε, 
προσεπάθησε ν ’άποδιώξη τοΰ πνεύρ.ατός της 
διαφόρους σκέψεις ταρασσούσα; αύτήν. Δέν 
εΐπεν ούδέν οΰτε είς τόν Μαυρίκιον οΰτε είς 
τούς φίλους της. Έν δσω δέ ή ήμέρα τής 
έορτής έπλησίαζε τόσον αΰτη ύπέφερε. Ή 
θελε νά έπωφεληθη τής περιστάσεω;, ήν τή  
έπαρουσίαζεν ή τύχη,όπως ΐδη τήν νεαράν έ
κείνην γυναίκα, έξ αίτιας τής όποιας τόσα 
πολλά ύπέφερε καί έξηκολούθει άκόρ.η νά 
ύποφέρη. Ήθελε νά ίοη : ήτο πράγματι τό
σον ώραία, δσον παρά τών ξένων έγκωρ,ιά- 
ζετο ένώπιόν της, διότι οί φίλοι τη ; ρ.έ τήν 
έλπίδα δτι γίνονται αύτη αρεστοί δέν ώρ.ί- 
λουν περί έκείνη; ένθουσιωδώ;, ό δέ Μαυρί
κιος ούδέποτε είχεν εΐπει περί τοΰ αντικει
μένου αύτοΰ. Έπεθύρ,ει αυτοπροσώπως νά 
ϊδη κατά πόσον άλήθευον όσα είχεν άκούσει.

Ήθελε τέλος νά γνωρίζη έάν συγκρινο- 
μένη πρός τήν θηρεσίαν τήν ύπερέβαινε ή 
ήτο κατώτερα της. Η ιδιοτροπία αΰτη τής 
κυρίας Βριών ήτο ούσιωδώς γυναικεία. Έ 
καστη γυνή, όσην ύπεροχήν καί άν έχη, δέν 
δύναται ν ’ άπαλλα/θη αισθημάτων τινών, 
άτινα τό πνεΰμά της μέν άρνεΐται, άλ) ά τά  
όποια εΐνε συμφυή είς το γένος της.

Ή  'Ελένη έσκέπτετο ότι θά ένίκα τήν 
μυστικήν της ταύτην έπιθυρ.ίαν. Μίαν ή- 
ρ.έρχν παρήγγειλεν έν φόρεμα, τήν άλλην 
παλιν έδοκίρ.ασεν έν περιδέρχιον.Έλεγε καθ’ 
έαυτήν ότι πάντα, ταΰτα τη ήσαν ά/ρη- 
στα, καί δέν θά τά ρ.ετε^ειρίζετο, ήθελ̂ ε ρ.ό
νον νά τά  έχη πρόχειρα, δπω; ρ.ή έν καταλ- 
λήλω στιγρ.η δέν τά έχει έτοιρ.α καί οΰτω 
έρ,ποδισθή νά μεταβή είς τήν έορτήν.

Δέν ήθελε νά παρευρεθη είς ταύτην είκή 
καί ώ ; ετυχεν,έπεθύμει ν ’άποκορ.ίση έκ ταύ- 
τη ; νίκην τελείαν. Είχεν εύσυνειδήτως εκ
πληρώσει τά  καθήκοντα, της ώς προστά- 
τις· έκαστος τών φίλων της είχε λαβει εί- 
σιτήριον καί ήθελε νά έπωφεληθη τής πε- 
ριστάσεως, δπως μεταβη είς τήν έορτήν. Ό 
ιππότης καί ό κόρ.η;, δστι; είχε θεραπευθή 
έκ τής ποδάγρας, ήσαν ύποχρεωμένοι νά 
παρευρεθώσι καί εί; τήν δραματικήν παρα- 
στασιν, ήτις προηγείτο τοΰ χοροΰ. Προ πολ
λών ημερών ή δεσποινίς Βριών ήτο αόρατο;, 
κατεγίνετο ρ.ετά ζήλου διά τήν έπιτυχ^ίαν 
τής έορτής, ής αύτή ήτο ή έργάτις. Ό δέ 
Μαυρίκιος, χωρίς νά όρ.ολογήση τί εκαμνε 
εί; τήν περίστασιν ταύτην, είχεν είοοποιησει 
τήν κόαησσαν δτι δέν θά ένεφανίζετο εί; τήν 
οίκίαν τη ; καθ’ δλην τήν έσπέρχν. Μόνον ό 
πιστός βχρώνος έπχρουσιάσθη τήν συνηθη 
ώρχν πχρά τή κυρία Βριών.

— Δέν ήλπιζον νά σάς ϊδω, τώ  είπεν ή 
Ελένη, δίδουσα αύτώ τήν χ,εΐρχ.

— Διχτί ; τήν ήρώτησε.
— Έλησίλονήσχτε λοιπόν τήν λαρ-πράν



εορτήν, δ ι’ ήν είχατε τήν καλωσύνην νά ά- 
γοράσητε τόσα εισιτήρια. ;

— Δέν τό έλησμόνησα ποσώς, ά λ λ ’ επί
τηδες Γλαβον τόσα είσητήρια διά νά έ^ω 
τό δικαίωμα νά μή τά  μεταχειρισθώ.

— Τότε ε'ρχεσθε ένταΰθα άπλώς, ϊνα δι- 
έλθητε πλησίον μου τήν έσπέραν ;

— Άναμφιβόλως Ή μην βέβαιος οτι θά 
σάς εΰρισκον μόνην, τάς καλάς περιστάσεις 
δέν τάς ευρίσκει τις πάντοτε, καί πρέπει νά 
έπωφελήται αυτών.

— Σάς ευχαριστώ μεγάλως, εΐπεν ή κό- 
μησσα, άλλά προσέθεσε μετά στιγμήν σκέ- 
ψεως, έάν μοί ήρχετο επιθυμία ν ’ άκολου- 
θήσω τό παράδειγμα τών φίλων μας καί νά 
παρευρεθώ είς τόν χορόν τοΰτον ;

— 'Υμείς !
— Μάλιστα, έγώ. Σάς φαίνεται τοΰτο 

παραξενον ;
— Παντελώς, έψιθύρισεν ό βαρώνος, άλ

λά ... έάν... τέλος... αί εξεις σας...
— Τάς άλλάσσει τις διά μίαν στιγμήν.
— Ά λλά  δέν ε'χετε ενδυμασίαν ‘/ορού.
— Τοΰτο εινε ϊσια-ίσια δπερ σάς άπατά, 

ΐ γ ω  μίαν ώραιοτάτην καί ήτις μέ πηγαίνει 
θαυμάσια, θ ά  σάς παρακαλέσω, βαρώνε, 
νά μεταβήτε καί ύμεϊς είς τήν οικίαν σας, 
νά φορέσητε ένδυμα μαϋρον καί λευκόν λα ι
μοδέτην, καί νά έπιστρέψητε δπως μέ συνο- 
δεύσητε καί μοί προσφέρητε τόν βραχίονά 
σας. Δέν σάς άρέσει ή ιδέα αΰτη ;

— Μάλιστα ... άναμφιβόλως ... άλλά ...
— Ώ ! άφήσατε τά άλλά,σάς παρακαλώ. 

Έ χω  διάθεσιν άπόψε νά ζωηρεύσω ολίγον, 
έστέ επιεικής διά τήν ζωηρότητά μου. Έ ^ω 
ανάγκην, προσέθεσε δ ι’ ΰφους σοβαροτέρου, 
νά λησμονήσω έπί τινας στιγμάς πολλάς 
λυπηράς ιδέας, αιτινες προ πολλοϋ μέ βασα- 
νίζουσι καί άς δέν δύναμαι νά νικήσω.

— Η θλίψις σας αΰτη θά έχη βεβαίως 
αιτίαν τινά , εΐπεν ό βαρώνος πλησιάζων τήν 
Ελένην καί όμϊλών πρός αύτήν μετά γλυ- 
κύτητος, δέν έμπιστεύεσθε τάς λύπας είς ε ι
κοσαετή φίλον, θά τάς άρνηθήτε δμως είς 
έμέ τον πρό τόσου χρόνου άφωσιωμένον 
σας ;

— Φιλία ώς ή ήμετέρα, βαρώνε, άπεκρίθη 
ή Ελένη, δέν έχει άνάγκην έξομολογήσεως· 
είνε έχέμυθος καί λεπτή, προσποιείται δτι 
τά  πάντα άγνοεΐ, ά λ λ ’ ά φ ’ ετέρου τά  πάντα 
μετά μεγίστης διορατικότητος αναλαμβά
νει, δέν άμφιβάλλω ποσώς διά τοΰτο. 
Ή  δεινή θέσις είς ήν είσήλθον καί έξ ής δέν 
δύναμαι πλέον νά έξέλθω, άκόμη καί διά 
τών συμβουλών σας καί τής βοήθειας σας, 
είνε γνωστή πρό πολλοΰ είς ύμάς, δέν έχετε 
άνάγκην τίποτε νά μάθητε.

— Έγώ δμως, άπ'εναντίας, δύναμαι νά 
σάς είπω δτι δύνασθε τάχιον, ή βράδιον νά 
έςέλθητε τής στενοχώρου ταύτης θέσεώς σας, 
άπεκρίθη οιά φωνής σταθεράς ό βαρώνος. 
θύρα άγνωστος άνοίγεται, πλευρά τείχους 
π ίπτει, δπως άνοιξη δρόμον.

» Ή  πλευρά αΰτη είνε ή άφοσίωσίς μου, 
έπί τής όποιας δύνασθε νά στηριχθήτε, χω
ρίς ουοεμίαν λέξιν νά προφέρητε, χωρίς καμ- 
μίαν έξομολόμησιν νά κάμητε, θά ήυ.αι δι ’ 
ύμάς, πατήρ, άδελφός, δ,τι θέλετε».

θ', λόγοι ούτοι μεγά)ως συνεκίνησαν τήν

Ελένην. Ήγέρθη, καί θέτουσα τήν χεΐρα 
της έπί τής τοΰ βαρώνου,

— Δέχομαι, είπεν αΰτη άπλώς.
— Επειδή δέ, άνέκραξεν ό κύριος Λιβρύ 

μετά φαιδρότητος δπως μή τήν κόμησσαν 
πάλιν μελαγχολήση, θέλετε νά παρευρεθήτε 
είς τήν έσπερίδα ταύτην, είμαι είς τάς δια- 
ταγάς σας.

— Δέν μέ επιπλήττετε δι' αύτό ; ήρώ- 
τησε σχεδόν μετά συστολής.

— Μάλιστα, σάς επιπλήττω , άπεκρίθη 
έκεϊνος μετά γλυκύτητος, έάν ήμην είς τήν 
θέσιν σας θά έπροτίμων νά μείνω σήμερον 
είς τήν οικίαν μου, άλλά έννοώ τήν επιθυ
μίαν σας, άφοΰ επιμένετε νά τήν εύχαρι- 
στήσητε, είμαι σύμφωνος νά συμμεθέξω καί 
έγώ ταύτης.

— Επιμένω,είπεν αΰτη μετά τινα σκέψιν.
— Πρό τής ώρας θά ήμαι είς τάς δια- 

ταγάς σας.
— θ ά  είμαι έτοιμη, άπεκρίθη ή Ελένη 

όδηγοΰσα τόν βαρώνον μέχρι τής θύρας τής 
αιθούσης.

[Έ π ε τ α ι συνέχεια].
Π.

0 ΤΠΟΛΟΧΛΓΟΣ BONE
Μ υθιΰτορία ε κ τ ω ρ ο ς  μ λ λ ω

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
[Σ υνέχεια ]

Ή  Ά ννέτα δέν έδίστασε πλέον.
— Έ λθετε, εΐπεν αύτώ.
— Ώ  ! δότε μοι τήν χεΐρά σας, είμαι 

ανίκανος νά δδηγηθώ μόνος· θ ’ άνατρέψω 
δλα τα  έπιπλα τής οικίας. ’Άν μέ όδηγή- 
σητε είμαι βέβαιος δτι δέν θά προξενήσω 
ουδέ τόν έλάχιστον θόρυβον.

Έκείνη ε"οωκεν αύτώ τήν χεΐρα.
Ό  Δερόδης λαβών αύτήν τήν ε”σφιγξεν 

ήοέμα.
— Εμπρός, σάς άκολουθώ.
Έν τή σιγή τής νυκτός, ό κρότος τών 

βηαάτων των άντήχει ύπό τούς θόλους τοΰ 
προδόμου, μ ’ δλας τάς προφυλάξεις των.

— "Ας σταθώμεν, έψιθύρισεν ό Δερόδης.
Ή  σιγή ήν τόσω βαθεΐα, ώστε ήκουον

τήν άναπνοήν των. Ή  Ά ννέτα ήσθμαινεν, 
ή οέ χειρ της έτρεμεν έν τή χειρί έκείνη τή 
φλεγουση αύτήν.

— Τώρα άς προχωρήσωμεν, ε:πεν ό νεα
νίας.

Έν τώ  σκότει ή Ά ννέτα εβαινεν άσφα- 
λώς. Άφίκοντο είς τοίχον, άνεζήτησεν έκεί
νη καί άνευρε θύραν, ήν ήνέωξε σχεδόν ά- 
θορύβως. Ή το ή θύρα τής αιθούσης.

Είσήλθον.
— Πρέπει νά έπανακλείσητε τήν θύραν, 

εΐπεν ό Δερόδης.
Έκείνη Ιπανεκλεισεν αυτήν.
— Ά λλά  οέν θά μείνωμεν ορθιοι, είπεν 

ό Δερόδης. Τρέμετε, καθήσατε.
Ή  νεάνις δέν έκινήθη.
Εκείνος ώδήγησεν αύτήν έπί έδρας χωρίς 

ν ’ άντιστή.

Η Ά ννέτα ήνόησεν δτι ό Δερόδης· έγο- 
νυπέτησεν ένώπιόν της- έ"λαβε τάς χεΐροές 
της, άς αΰτη δέν άπέσυρε. Δέν ν.γε πλέον 
οΰτε θέλησιν οΰτε δύναμιν.“Εβαινεν έν όνεί- 
ρω, ευδαίμων, άλλά καί έντρομος, μή άνα- 
γνωρίζουσα έαυτήν έν μέσω τών αντιφατι
κών αισθημάτων, άτινα παρέφερον αύτήν 
καί τήν έφερον έν κόσμω νέω, μέχρις ούρα- 
νοΰ ένίοτε, έν τή άβύσσω άλλοτε.

— Δέν ήτο προτιμότερον τήν άλλην φο
ράν νά ε”λθωμεν έδώ, άντι νά μέ άποπέμ- 
ψητε, εΐπεν έκεϊνος. Άφοΰ μέ άγαπάτε, δέν 
ήτο καλήτερον νά άπαντήσητε είς τήν έοώ- 
τησίν μου,άντι νά σιωπάτε έκ φιλαρεσκείας;

— Ώ  ! φιλαρέσκεια !
— Τί ήτο λοιπόν, άφοΰ σήμερον συνηνέ- 

σατε νά μοί κάμητε τήν δμολογίαν ταύτην 
οίοουσά μοι συνέντευζιν ; Τί τρομερόν είχεν 
ή ομολογία αΰτη ; Δέν ήσθάνθητε πόσον ήτο 
σκληρά δ ι’ έμέ ή άρνησις τοΰ νά προφέρητε 
τήν λέξιν, τήν όποιαν έζήτουν ; Δ ιατί δέν 
ήθέλατε νά όμιλήσητε ; Ποιαν δυσπιστίαν 
είχατε ; Ποια κακή σκέψις σάς κατείχε ;

— Πώς έπιστεύσατε δτι κατειχόμην ύπό 
κακής σκέψεως ;

— Τί λοιπόν έπρεπε νά πιστεύσω ; Ά  ! 
τ ί κακόν μοί έπροξενήσατε, ποιαν οδύνην ή- 
σθάνθην έπί τή άρνήσει σας. Είρχόμην πλή
ρης ευτυχίας, έλπίδος, ευδαίμων δσον ούδέ
ποτε ύπήρξα, βέβαιος καί ήσυχος... καί σάς 
εΰρον ... οΐαν σάς εύρον. Ά ς  μή δμιλώμε- 
περί τούτου πλέον. Ή  συνέντευξις αΰτη έν 
ξήλειψε τό πάν. Αί δέκα ήμέραι, αιτινες πα- 
ρήλθον, δέν έπανέρχονται. ’Ά ς έξακολουθή- 
σωμεν άπό έκεϊ οπού Ιστάθημεν τότε καί εί
πατε μοι τήν λέξιν, τήν όποιαν δέν -^θελή
σατε νά προφέρητε. Είναι λοιπόν τόσον δύ
σκολον νά όμολογήσητε δ,τι ε’χετε έν τή καρ
δία καί νά είπητε τήν λέξιν. ήτις είναι έπί 
τών χειλέων σας ;

Έκείνη δέν άπήντησεν ά λ λ ’ ήγωνΐα.
— ’Έ λα, προσπαθήσατε.
Ό  Δερόδης ήκουσε τότε αύτήν άσθενώς 

λέγουσαν :
— Σάς άγαπώ.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟΝ

Α’

Καίτοι ό Δερόδης τό χρήμα, δπερ ε"λαβε 
διά τήν εορτήν, εδωκε τώ  δανειστή του ώς 
έσκέφθη, έκεϊνος έν τούτοις δέν έμεκεν ευχα
ριστημένος διά τοΰ ποσοΰ τούτου, πρωίαν δέ 
τινα , έπιστρέφων έκ τοΰ προγεύματος ό Δε
ρόδης εύρεν αύτόν καθήμενον έν τώ προθα- 
λάμω καί άναμένοντα.

— Πώς, σείς, κύριε Καφιέ,είς Φεγιάδην ;
— Μάλιστα, άπήντησεν ό Καφιέ εγει

ρόμενος, άφοΰ οέν άπαντάτε είς καμμίαν 
άπό τάς έπιστολάς μου, πρέπει νά ελθω μό
νος νά ζητήσω τάς άπαντήσεις.

— Γνωρίζετε δτι δέν μοί άρέσει πολύ νά 
γράφω.

— Ά λλά  δέν σάς αρέσει πολύ καί νά 
πληρώνετε.

— Δέν έχετε δίκαιον, είπεν ό Δερόοης 
γελών. 'Υπολογίσατε τί σάς έχω πληρώσει



αφ οτου εχω τη ν... ευχαριστησιν να σάς 
γνωρίζω.

— Υπολογίσατε καί σείς τ ί μοί οφείλετε 
άκόμη.

— Ό χ ι ! ευχαριστώ.
— Καί δμως έπρεπε νά έ'λθη ή ήμερα 

αΰτη καί Ιδού ήλθεν.
Ό  Καφιέ λαβών άπο τοϋ θυλακίου του 

χάρτην,ύπελόγισεν αύτός: 142 ,560  φράγκα.
— "Αν θέλετε 560  φράγκα, είπεν ό Δε

ρόδης κάπως είρωνικώς, αύτά μόνον έχω έπί 
τού παρόντος.

— Κύριε Δερόδη, πρέπει νά δμιλήτε σο- 
βαρώς, ύπέλ,αβεν ό Καφιέ,χωρίς να οργισθή, 
καί νά λέγετε μόνον ο,τι οέν είναι άνωφε- 
λές, δπως έγώ. Δέν έρχομαι νά σάς ζητή
σω σήμερον τάς 142 ,560  φράγκα.

— Είσθε άγαπητός καί πρακτικός άν
θρωπος, κύριε Καφιέ.

— 'Οχι, έρχομαι νά σάς ζητήσω συμβι
βασμόν τοιοϋτον, ώστε νά δυνηθήτε νά μέ 
πληρώσητε κατά δόσεις. Μήπως θέλετε ν ’ 
άπευθυνθώ εις τόν πατέρα σας ;

— Δέν θά σάς πληρώση.
— Θά πληρώση, διότι αί όφειλαί ένός α 

ξιωματικού παραβλάπτουν τήν προαγωγήν 
του, ό δέ κύριος πατήρ σας φιλοδοξεί διά 
σάς. Φοβούμαι μόνον δτι θά οργισθή καί θά 
ύποστήτε τήν όργήν του, τουθ ’ δπερ έπεθυ- 
μουν ν ’ άποφύγω.

Έπρόκειτο λοιπόν μόνον περί συμβιβα
σμού. Ό  Δερόδης δέν θά έλάμβανε τόν κό
πον νά συζητήση. Τί τόν έμελλε; Τόσους μέ
χρι τοϋδε είχε κάμει συμβιβασμούς τοιούτου 
είδους, καί δέν είχε τηρήσει αύτούς !

"Αλλως τε, ουδέποτε εύρε τόν Καφιέ τό- 
σω συμβιβαστικόν :

— Εννοείτε, κύριε, τ ί ζητώ' ζητώ ά
πλώς συμβιβασμόν θά κάμω πάσαν δυνα
τήν παραχώρησιν.

Καί ύπεχώρησεν αληθώς, ώστε ό συμβι
βασμός έγένετο φιλικώς. Ό  Καφιέ, συνή
θως μεμψίμοιρος καί παραπονούμενος, έφάνη 
ό συμβιβαστικώτερος τών άνθρώπων.

— "Ιδωμεν, κύριε Δερόδη, τί δύναμαι νά 
πράξω δ ι’ ύμάς ; είπεν δταν αί διαπραγμα
τεύσεις έτελείωσαν.

Ό Δερόδης ήτένισεν αύτόν χλευαστικώς:
— Μέ ειρωνεύεσαι.
— Ά ,  άγαπητέ μοι κύριε.
— "Οταν ζητείτε, είναι φυσικόν ά λ λ ’ 

δταν προσφέρητε πρέπει νά δύσπιστή τις.
— Ή θελα νά ύποχρεώσω ή σάς ή ένα 

τών φίλων σας.
Ό Δερόδης δέν άπήντησε.
— Δέν ένδιαφέρεσθε διά τινα τών φίλων 

σας έχοντα άνάγκην χρημάτων ;
— Μά τήν πίστιν μου οχι.
— Θά εύρίσκεται είς τό σύνταγμά σας 

άξιωματικός τις πτωχός, δστις έκ τής πα- 
ρούσης θέσεώς του και τού μέλλοντος του 
δύναται νά κινήση τό ενδιαφέρον.

— Δέν είξεύρω.
— Δέν γνωρίζετε πτωχούς αξιωματι

κούς έχοντας μέλλον ;
— Πολλούς.
— Λοιπόν ! τότε ;
— θέλετε νά τοϊς δώσητε εισοδήματα ;
— Τό έπεθύμουν, δυστυχώς δμως δέν δύ

ναμαι· ά λ λ ’ δ,τι δύναμαι είναι, έάν έπιθυ- 
μήτε, νά δανείσω είς ένα τών άξιωματικών 
τούτων ποσόν ικανόν ΐνα τον άπαλλάξη 
τών φροντίδων. Δέν έχω είμή δανειζόμενους 
ώς πελάτας, ά λ λ ’ έχω καί δανειστάς, οΐτι- 
νες θέλουσι τό χρήμά των νά τοϊς άποφέρη 
καλόν τόκον. Μολονότι δέ ό άριθμός τών δα
νειζόμενων είναι πολύ μεγαλήτερος τοϋ τών 
δανειστών, δύναμαι ούχ ήττον νά ύποχρε
ώσω οίονδήποτε μοί ύποδείςητε.

— Δέν έχω ποιον νά σάς ύποδείξω, εΤ- 
πεν ό Δερόδης.

— ’Εννοείται, ύπέλαβεν δ Καφιέ, δτι 
δέν ζητώ τήν έγγύησίν σας. Είπατε μοι : 
« ’Ιδού εις άξιωματικός στενοχωρημένος»καί 
ούδεμίαν άναλαμβάνετε ύποχρέωσιν.

Ό Δερόδης ούδαμώς ήννόει νά παράσχη 
έκδουλεύσεις τοϊς συναδέλφοις του. ’Εν τού- 
τοις πολλάκις ήκουσεν δτι ο Δραπιέ καί ή

συζυγος του εστενοχωρούντο, ώστε το ονομα 
εκείνου ήλθεν έν τή μνήμη του.

— Ό  ύπολοχαγός Δραπιέ, είπεν, είναι 
στενοχωρημένος.

— Θά ύπάγω νά τόν εΰρω άν μοί δώση
τε τήν διεύθυνσίν του

— Υποθέτω δτι ή πτωχή σύζυγός του 
θά σάς δεχθή μέ άνοικτάς άγκάλας.

— Πώς ! είναι έγγαμος ;
— Βεβαίως.
—  Ά λ λ ’ έγώ δέν ζητώ τοιοϋτον, άνέ

κραξεν ό Καφιέ.
— Δέν είσθε λοιπόν έξ εκείνων, οΐτινες 

ύποχρεούσι τόν σύζυγον διά νά άρέσκωσιν 
εις τήν σύζυγον.

— Δέν πρόκειται περί τούτου, άγαπητέ 
μοι κύριε, ά λ λ ’ είς άξιωματικός έγγαμος 
δέν έχει πλέον μέλλον. Ά ν  έν τώ γάμω 
δέν εύρε μέσον άπαλλαγής άπό τών στενο
χώριών, τότε πρός τ ί είναι καλός, σάς έ
ρωτώ ;

Ό  Δερόδης δέν άπήντησε.
— Άς άφίσωμεν λοιπόν τόν κύριον Δρα

πιέ, καί ύποδείξατέ μοι άλλον, είπεν ό Κα
φιέ.

— Ά λλά  δέν έχω άλλον νά σάς ύπο
δείξω, άπεκρίθη στενοχωρούμενος δ Δερόδης. 
Ά λλω ς τε, κανείς δέν ρ.έ παρεκαλεσε νά τώ  
εΰρω δανειστήν.

— Μή ανησυχείτε' δέν είμαι τόσον α
πλούς, ώστε νά μεταβώ ά π ’ εύθείας καί νά 
τώ  εϊπω δτι πηγαίνω έκ μέρους σας :

— Τό γνωρίζω δτι δέν είσθε τόσον α
πλούς καί δτι δέν άγαπάτε τήν εύθεΐαν ο
δόν.

— Ά γαπητέ μοι κύριε, έκαστος ακο
λουθεί τήν οδόν, ήν δύναται- έν τή προκει
μένη περιστάσει θά ένεργήσω χωρίς ποσώς 
νά σάς άναμίξω. Δότε μοι τά ονόματα ά 
ξιωματικών τινων ολίγον εύπορων, ά λ λ ’ έ- 
χόντων μέλλον αύτό μόνον* ζητώ. Δέν θά 
μοί το άρνηθήτε.

["Επεται συνέχεια]· < Κ ·

Bazar de la Havane
XP. ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ

Π λατεία Ό μονο ίας. Ο ικία Πάγκα, κα\ Ό δός Σταδίου, ο ίκ ία  Κ αλλιγά

Κ Α Π Ν Α
Σ Ι Γ Α Ρ Ε Τ Α

ΠΟΥΡΑ. 'Ολλανδίας, Γερμανίας, Υ ] Γ Α Ρ Α  
'Αβάνας είς κουτία κα'ι λιανικώς p i- !-----——

’Αγρίνιου, Λαμίας, Θεσσαλίας,
Τουρκίας—Γ ενιτζέ.
Γενιζε (Α ίγυπτου) έκαστη χι- Παρισίων κα'ι Βιέννης έκ Κ ε 
λιάς φράγκα 40. Με δοκιμήν, JCpx^lJiaptOV, κα'ι διάφοροι άλλαι

Χ ιμ .α Ι  βυγχατα6ατικο ι£ .
ΠΙΠΑΙ

To B a z a r  d e  l a  H a v a n e  αναλαμβάνει τήν πώλησιν ΤΣΙΓΑΡΕΤΩ Ν  λ ια ν ικ£ > ς διά το Ε σ ω 
τερικόν,είς δε το Εξωτερικόν,οίαςδήποτε χώρας Ευρώπη; και Τουρκίας,τήν αποστολήν δεμάτων χον$ριιι£> ς.

Ή  τριακονταετής εργασία κα'ι πεΓρα του καταστηματάρχου και κατασκευαστου κ. Ά γγελίδου εΐνε ή 
μόνη άπόδειξις και έγγύησις δτι μόνον είς τό B a x a r  c l e  l a  H a v a n e  δύναται τις νά εΰρη τά 
περιφημότερα Ε λληνικά  και Τουρκικά καπνά, διότι δλα τα είδη τών καπνών Ελλάδος και Τουρκίας εκ
λέγονται και σ υ μ μ ι γ ν ύ ο ν τ α ι  μετά μεγάλης επιτυχίας και τέχνης ύπό τοΰ ίδίου κ. Ά γγελίδου, και 
έπομένως εινε τά μόνα καπνά ,—πρό πάντων τά —τά όποια έχουν γεύσιν έξαισίαν και γλυ-
κυτάτην. * 0  έπιθυμών λοιπόν νά καπνίση σιγάρον φυσικως ευώδες—ιδίως ελληνικόν—κα'ι οχι τεχνικώς, ώς 
τά τής Τουρκίας ( Ά γιασελούκ), ας άγοράζη σιγάρα μόνον άπό τό

Bazar de la Havane
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ίΙΡΟΛΟΓΟΤΤΟΙΕΙΟΝ
Α. Σ Ο Φ Ο Κ Λ Κ Ο ΪΣ

79 .—Ό δός Α ίολου— 79.

και αν ηνε,

Ο δή 
• Ο

’Επισκευάζονται ωρολόγια εν 
τελέστατα και λίαν κανονικώς 
εργαζόμενα όσονδήποτε εφθαρ- 

μ ετ ’ έγγυήσεως. Πωλοΰνται

ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΝΙΚΕΛ
χρυσοί κα'ι άργυρα. Αγοράζετε ώρολόγιον Ν ίκελ 
τής τσέπης έγγυημένον νά εργάζεται κανονικώς.

ΜΕ \ Ύ  ΜΟΝΟΝ ΔΡΑΧΜΑΣ
ΕΓΕΡΤΗ ΡΙΑ διάφορα μέ μουσικήν δρ. 9 —25. 
Δέχεται κα'ι παραγγελίας ΧΡΥΣΑΦΙΚΩΝ. Εί- 
δήμων τεχνίτης τού Κα[ματος εργάζεται αυτα. I i
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ΕΡΓΟΣΤΑΙΙΟΝ Γ Υ Ν Α Ι Κ Ε Ι Ω Ν  Π Ι Λ Ο Ν
«Α I Α β Η Ν A Ι· 

όδός Σ ταδίου ν α ι  Α ιόλου παρά  τά  Χ αυτεΐα .
άνωθεν τού Χαρτοπωλείου Β. ΚΟΚΟΤΑ 

’Εγνωσμένη φιλοκαλία, μοναδική κομψό της και στερεό- 
της είσ'ι τά κύρια συστατικά, άμα δε και ή δεδοκιμασμέ- 
νης εμπειρίας διεύθυνσής τής δεσπ. Ν. κ ι τ ς ο π ο υ λ ο υ .



ή Ρ Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Ν  Σ Ι Α Η Ρ Ο Δ Ρ .  Π Ε Ι Ρ Α Ι Ώ Σ  Α Θ Η Ν Ω Ν  Π Ε Λ Ο Π Ο Ν Ν Η Σ Ο Υ
Πειοαιεύς ’Αθήναι Πάτραι Πύργος Ό λΰμπια.

Πειραιέύς άν. 6 .2 0 π 
Ά θήναι » 7 .00

/αφ. 9.58 
ΚάΡιν6ο{ (,άν.10 .18  
Ξυλόκασ. αφ. 11.16 

f a y .12.26 
Ι ά ν .12.28 

1.29 
3.10 
3.40

, ,  . /άΑκρατα I , 
\αAV uιγιον 

Πάτρα, , ( g ;

αφ.

Λεχαινά

fo i^ . 7.35
Πύ^ 0ζ Ιά ν . 7\Ϊ5π 
Ό λύμπια αφ. 8 . 1 0

5.41
5.46

.35

8 .2 0 * 11.50π —
9.00 12.30 —

1 2 . 1 2 3.22 —
9.20π 3.35 4.30μ

10.54 4.33 6.04
_ 5.29 7.25
5.45π 5.30 3.30μ
7.03 6 . 2 0 4.45
9.05 7.40 6.45
7 .15π 4.05μ
9.48 7.00 _
9.54 6 .45π

11.45 9.00 _
1 2 . 0 0 4.00
12.55 4.55

’Ολύμπια άν. 8 .30π
Π , /αφ. 925. Πύργος ί τ  --------

\άν. —

(  

(

αφ. — 
άν. 7 .45π 
άν. 9 .12  
αφ .10.04 
άν. 10.08

Πάτραι 

Αίγιον 

Ά κράτα

Ξυλόκασ άν. 11.17

Κόρινθος ^

Ά θήνα ι άφ

άφ.12.1 4 
άν. 12.34

Κόρινθος "Αργος

3.40
Ιίειραιεύς αφ. 4.15 

Ν αύπλιο ν  Τ ρ ίπολις.

— 1,50μ 5.05μ
— 2.45 6 . 0 0

7.00π 3.10 4.25μ
8-47 4.39 6.35
8.53 4.44 6.40π

1 1 . 0 0 7.05 9.15
1 2 . 1 0 8.5θπ 3.00μ

1.30 10.25 5.15
2 . 2 0 11.40 6.35
2.25 6 .0 0 π __
3.20 7.16 11.30
4.18 8.50 1.05
4.32 2 .30*
7.30 5.50
8 . 0 0 6.25

Κόρινθος 8 .35π  (*) 12.30μ Τ ρίπολις άν. 8 .45π
"Αργοί 11.25 3.08 Ν χύκΧ ιον αν. 1 1 . 1 0
N a ix X io v 12.15 3.50 "Αργος άν. 11.55
Τρίπολις 4.00 6.40 Κόρινθος άν. 1.15

Καοάσιλα 7.15 1 0 . 2 0 — 6.15
Βαρθολομ. 7.35 10.40 2.30 6 .30
Κυλλήνη 8 . 0 0 11,05 2.55 —
Λουτρά — 12.25 — —

— — 1.45
8 . 1 0 11.15 3.05
8.43 11.42 3.40
8.58 — 3.55

12.45μ 
4.
4.40 
7 .15

Καδάόιλα Κυλλήνη Λουτρά.
Λουτρά 
Κυλλήνη
Βαρθολομ. 6.30
Καοάσιλα 6 .45

*. Κ ατ’ ευθείαν είς Τρίπολιν κα'ι άντιστρόφως. (1 ) Τρίτην, Π έμπτην, Σάββατον (2 ) Δευτέραν, 

Τετάρτην Παρασκευήν. — Μεταξύ Μύλλων ’Ά ργους Ναυπλίου 2ξ άμαξοστοιχίαι καθ’έκάστην.

Α Δ Ε Λ Φ Ώ Ν  Α .  Ρ Α Κ Ο Π Ο Υ Λ Ω Ν
Ά θ ή να ι, όδός Α ίολου, άριθ. 192,

έναντι ξενοδοχείου «Στέμματος». 

Μ ΕΓΑΛΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΚΑΤΑΣΤΙΧΩΝ ΕΚ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΡΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ :

Edler et Krische, Hanovre.—Laroche Joubert et Cie An  
gouleme, Paris.—F. Eolinger-Meidlinc et Lassner 

et Ascher W ien
Έ κτυπουνται επισκεπτήρια στιγμιαίως παντός είδους ώς και λιθογραφημέναι επικεφαλίδες 

επιστολών και φακέλλων — χαράσσονται σφραγίδες παντός είδους. ’Ενταύθα πωλεΓται και με
λάνη τύπου άγγλική ώς και συμπεπυκνωμένη. Πάστα πολυγράφου—γραφίδες Διαδόχου — με
γάλη συλλογή χρωμάτων και ελαιοχρωμάτων—εργαλεία αρχιτεκτονικής κτλ. κτλ.

Τ ιμ α Ι  μ έ τ ρ ι α  ι .  —  Π ώ λ η · ΐ (  λ ι α ν ι κ ω ς  κ α ί  χ ο ν δ ρ ι ν ώ ς

ΧΑΡΤΕΜΙΙΟΡΙΚΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΚΟΜΜΑΤΑ

Ά θ ή να ι, Ό οος Ά ρ ιό τε ΐδο υ , αριθμός 16.
Xdpx*){ τυπογραφικός διαφόρων ποιοτήτων, σχημάτων κα'ι χρωμάτων λεΓος 

και μή. — Νέα αποθήκη άνεξάντλητος.—Τιμα'ι μέτριαι.

.  .  , /-ν έπ'ι δωδεκαετίαν σπουδ:σας εις Γαλλίαν δίδει μαθήματα τής
|\| Η [  )  /  Γαλλικής διά πρακτικωτάτης μεθόδου έπ'ι άμοιβή μετριωτάτν): 
-■· ^ ]?ίς τόν οίκον τού μαθητου καθημερινώς δρ. 25, ημέραν πα ρ*

ήμέραν δρ. 15.—Εις τόν οίκον τού διδασκάλου καθημερινώς δρ. 20 , ήμέραν 
παρ* ήμέραν δρ. 10. Τά δίδακτρα προπληρόνονται.—Πληροφορίαι παρ ’ ήμΓν.

ΓΝΗΣΙΟΙ εΰρισκονται εν τω 
Καταστήματι τού κ. H . Π Α - 
Π Α Δ Η Μ Η Τ Ρ ΙΟ Γ  πωλού- 
μενοι είς φιάλας ή κατΟΙΝΟΙ ΣΑΜΟΥ

Εινε οίνοι γνήσιοι, ανώτεροι ολων τών επιδορπειων Ευρωπαϊκών, και συνι- 
στώνται παρά τών ιατρών είς ασθενείς. Ά π λή  δοκιμή άρκεΓ πρός βεβαίωσιν 
τούτων. Ό δός Μ ουοών, 11. 7

ΥΑΑΤΑ ΚΓΑΛ.ΗΝΗΣ πρόσφατα είς φιάλας πωλουνται μόνον 
παρα τή Διευθυνσει τών Σιδηροδρόμων ΙΙελοποννήσου (όδός Ιΐινακωτών 14) 
πρός δρ. 6  τήν δωδεκάδα. Δ ι’έκάστην έπιστρεφομένην καινήν φιάλην αποδίδον
ται λεπτά 15. 6

Ζ Α Κ Υ Ν Θ Ο Υ  τίίς Κυρίας ΒΙΣΒΑΡΔΗ 
άρίσττ), βραβευθεϊσα είς τάς ’Εκθέσεις 
Παρισίων καί ’Ολυμπίων, είς κευτία, καί

 ______  τιμώμενον έκαστον οραχμής 1, πωλείται
είς τό κουρεΐον ΑΨΕ-ΣΒΥΣΕ. παρά τήν πλατείαν Ouovo/ag.
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t a l E m  [ «
Η ΙΣΠΑΝΙΑ τοΰ Δέ Ά μ ίτσ ις εύρίσκεται έν τώΒιβλιοπωλείω μας και 

πωλεΓται άντι δρ. 4.

ΧΑ ΡΤ Ο Μ Ε ΙΟ Ν  ΚΑΙ ΤΤΠΟΓΡΑΦΕΙΟΝ
Β. ΚΟΚΟΤΑ 

Ό δος Σ ταδίου *καΐ Α ίολου.
Γραφική ύλη παντός είδους, έκτύπωσις επισκεπτηρίων κα'ι πάσης άλλης 

τυπογραφικής εργασίας.

ΒΙΕΓΑ ΚΑΤΑΣΤΗΘΑ ΤΟ ΑΟΥΒΡ
Είς τό πρώτον έν τή πρωτευούση τού είδους τουτου κα'ι λα

βυρινθώδους έκτάσεως κατάστημ.α εύρίσκεται πλούτος (3κ ε υ ( 0 ν  
ΰελο υρ γ ικ ή ς , κρυόταλλουργική ς και ά^γειοπλα- 
Οτΐκής τέχ νη ς , προμηθευθέντων παρ ’ αυτού τού ιδιοκτήτου 
τού καταστήματος, δστις έπεσκέφθη έσχάτοις τά διάφορα κέν
τρα τών μεγαλοπόλεων τής Ευρώπης, Γνα επαξίως τού ονο- 
ματος πλουτίση τό κατάστημά του.

Τό ΛΟΤΒΡ είνε τό μόνον κατάστημα τού είδους του, δπερ 
έπλουτίσθη εφέτος ύπέρ παν αλλο μέ κομψά, ευθηνα και ωρα?ά 
σκεύη κα'ι προσδοκά τήν ύποστήριξιν τού σεβ. κοινού τής τε 
πρωτευούσης και τών επαρχιών.

Τ ιμ α Ι  μ έ τρ ια ς  « « I  ώ ρ ιο μ ίν α ι

ΟΔΗΓΟΣ TQH BIHTEPQN
τών νεο>τέρων και δοκιμωτέρων παιδιατρικών συγγραμ
μάτων ύπό Κ. Κ υρίαζίδου, ιατρού κα'ι ύφηγητού τής 
ΙΙαθολογίας τών παίδων έν τώ Ε .Ιΐανεπιστημίω , μετά 21 
εικόνων .Άδετονδρ. 3, 50, χρυσόδ. 4. 50.

Ο  Ρ Ώ . Μ Η Ο Σ  τού ΣΟΤΡΗ άπ* άρχής της 
έκδόσεώς του μέχρι τού 1892 πωλείται έ ξ α ι ρ ε τ ι - 
κ ώ ς δια τους συνδρομητάς τών * ’Εκλεκτών Μυθιστο
ρημάτων» άντι φρ. 50 .— Έ πίσης και τά Ά  π α ν τ α 
τού Σουρή (τόμοι 5) άντι φρ. 12. "Εκαστος τόμος ιδι
αιτέρως φρ. 2 .50 .

ΦΥΛΛΑ ΠΑΛΑΙΑ «ΕΚΛΕΚΤΩΝ» πω- 
λοϋνται έν τώ γοαφείω, δοός Προχστείου, 
<ϊ3ΐθ. 1 0 .

Ε Ρ Γ Ο ϊ Π ί Ι Ο Ν  Α Α Ι I 0 A E T Q N
Γ. ΚΟΥΛΟΪΜΠΗ

ΆΘΛναι, όδός Σ ταδίου, άριθ. 39.
Μεγάλη συλλογή υποκαμίσων, φίοκόλ, κομβίων, χειρο
κτίων, μπαστουνιών, ομβρελών,φλανελλών κλπ. ανδρικών 
ειδών. Ι ΐώ λ η σ ις  λ » ν » & ;  * » 1  χ ο ν ίρ ι * ώ ς

Λ αιμοδέτα ι ·κατά παρα γγελ ία ν .

Κ. ΒΙΔΑΛΗΣ
Β ρ α β ίυ θ ιΙ ς  i#  t i j  Π ιγ χ ο ο μ ίω  *E x04«tc  

τ ώ ν  ( Ι ιρ ισ ίω ν
όδος Σ ταδίου άριθ. 57. 

Κ»τασκευάζονται παντός είδους ύποδήματα άνδρών, 
γυναικών κα'ι παίδων. — Γνήσια ρωσικά δέρματα. — 
"Εκτακτος είδικότης διά ΜΠΟΤΑΙΣ τών κκ. αξιωματικών. 

Τιμα'ι μέτριαι.

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΝ ΛΕΞΙΚΟΝ
ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Vητοι

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΙ ΣΤΟΡ1ΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ τών νο
μών, επαρχιών, Δήμων, πόλεων, κωμοπόλεων, χωρίων, 
ορέων, ποταμών, λιμνών, δρμων, μονών, θερμοπηγών, 
κλπ. τού Βασιλείου, ύπό Ν. I. ΣΟΛΩΜΟΥ, τού έκ Ζα
κύνθου, άρχαίου μαθητού κα'ι καθηγητού τής Στρατιω
τικής Σχολής και ταγματάρχου εφέδρου τού μηχανικού. 
Κατά φυλλάδια έκ 2 τυπογραφικών φύλλων λεπτ. 60 .

Διά τό δλον εργον προπληρωτ. δρ. 12 .—Διά τό έξω- 
τερικόν προπλ. φρ. χρ. 1 2 .

Δ ιεύθυνσις: Ν .Ι. ΣΟΛΩΜΟΣ, όδός Πανεπιστημίου, 
οικία Σχλήμαν, άριθ. 10.

Είς τό έπ'ι τής όδού Σταδίου, έναντι τού ύπουργείου τών 
Οικονομικών, κα'ι κάτωθεν τού Μεγάλου Ξενοδοχείου τών 
Αθηνών λαμπρόν κουρεΓον τού κυρίου

ΙΩΑΝΝ0Υ Π. ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ
εύρίσκονται απαντα τά εκλεκτότερα ευρωπαϊκα αρώματα, 
καθώς και ή άρίστη κ ο λ ώ ν ι α παρά τού ίδιου κατα- 
σκευαζομένη και πωλουμένη κατ ’ όκαν είς συγκαταδατι- j 
κήν τιμήν. Διά τους κουρεΓς γίνεται ιδιαιτέρα συμφωνία.

ΟΙΝΟΙ Θ Η Ρ Α Σ Σ. ΔΕΝΑΞΑ Ό 
δός Σ ταδίου 63.
Βισάντο, λευκόν και 

μαύρον, Μαλβαζία. Νέκταρ, Βορδώ. Ζαμάϊκα. Οίνοι κοι- 
νο'ι πρός 80 λεπτά τήν όκαν. Οί οίνοι τού κ. Δεναξα έ- 
βραδεύθησαν έν τή παγκοσμίω Εκθέσει τών Παρισίων.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
τιμάς.

δεχόμεθα είς λίαν συγκατ»«ατικάς
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